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Beykoz fabrikası da 
dört tip halk ayak kabısı 

nümunesi hazırladı 

Yeni pasif korunma 
tecrübesinin hangi kazada 

yapılacağı yarın 

kararlaştırılacak 
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ÇARŞAMBA 26 Mart 1941 Sahibi: Necmeddtn BadaJC - Neşriyat müdürü: Hikmet Feridun Es Al,.. • 
- A~am matbaası 

IHiyiik l\lillet 'Meclisi reis vekili Sıvas nıebusu B. Şemsettin Günaltay dün Cniversite konferans salonunda konferansım veriyor 

Tarihe karışan 
ittifaklar ve 
Yugoslavyanın 

akıbeti 
_.,_ 

Türk milleti için 
·gidilecek yol 
muayyendir 

Bu yol, emniyetimiz ihlal edilirse, 
son ferdimize kadar Anayurdu 

atalarımıza layık bir kahramanlıkla 
müdafaa yoludur, 

Yugoslavya 
üçlü pakta 
iltihak etti 

Mihver devletleri birer 
nota verdiler 

Almanya, YugoslatJya
dan asker kıtalCJTi 

geçirmiyecek 

Vaktile çok sevimli bir Küçük 
İtilft.f zümresi vardı. Geçen harp
ten sonra parçalanan Avusturya -
Macaristan imparatorluğunun 
2engin mirasına konmuş olan Ro
ınanya, Çekoslovakya, Yugoslav
ya arasında kurulmuştu. Bu üç 
devlet, ellerine geçeni geri ver
memek için, Macaristamn yeni
den büyüme emellerine karşı bir
leşmişlerdi. Beynelmilel bütün 
konferanslarda, Milletler Cemiye
tinde, meşhur politika sahnesi 
yıldızları Beneşler, Tituleskolar 
vn:sıtasile, her türlü tadil~t tema
YüilerJ aleyhine ateş püsküren, 
diudutıarda en ufak tA.dil harp 
demektir! ıı dive haykıran hep bu 
zümre idi. Bu Küçük itilMın 
«hikmeti vücudun ve tek hedefi 
olan Macaristan yerinden hiç 
kımıldanrnadı. Küçük İtilA.f ma
kinesi de hiç harekete gelmedi. 
Fakat günün birinde, bu üç müt
tefik devletten biri, Çekoslovak
ya, dışardan Almanyanm taarru
zuna uğradı, parçalandı, kimse 
işe ka11şmadı ve Küçük İtilM 
kendiliğinden tarihe kanştı. 

Meclis reis vekili B. Şemsettin Günaltay'in Clünkü 
konferansını binlerce halk heyecanla dinledi 

Yugoalavyanin toprak 
hakimiyetine ve tamami

yetine riayet edilecek 

Viyana 25 (AA.) - D.N.B. 
bildiriyor: Yugoslav Başvekili B. 
Tsvetkoviç ile Hariciye Nazırı B. 

.. . ••• Konferans salounda yer bulamıyarak açıkta oparlörlerden 
Türkiye, Yunanistan, Yugos- konferaruıa dinleyen halk kalabalıfı , 

lavya, Romanya arasında da çok 
sag~ lam b·ır Balka dl 1 BÜyük Millet Mecliıi Reia Vekili 1 haren harici ıiyasetinde <Jeği§tnez 

n an aşmas f .. Şe tt' b' L b 1 • • B \'a d . . . ve S:vaı mebusu pro eeor mıe ın ır esas .ıı:a u ebnııtır. u esaı yur-

-Mı..ıı-..woviç Yugoılavyanın üçlü pakta 
iltihakını bugün imza etmiılerdir. 
İmza merasimi Bclvedere sarayında 
vukubulmuı, protokol Alman Hari
ciye Nazın B. Ribbentrop, İtalya 
Hariciye Nazın Kont Ciano ve Ja
ponya büyük elçisi general Oıima 
tarafındıım da imzalanmıştır. 

Ecnebi ve Alman basınına men
sup pek çok kimse de İmza merasi
minde hazır bulunmuştur. 

Almanca, İtalyanca, Japonca ve 
Yugoslavca yazılan protokol şudur: 

Bir taraftan Alman, İtalyan ve 
Japon hükumetleri diğer taraftan 
da Yugoslav hükumeti, murahhas
larının imzalarile aııağıdaki hususa
b müıahede ederler: 

Madde 1 - Yugoslavya, Berlin
de 2 7 eylul 940 da Almaınya, İtal
ya ve Japonya arasında akdedilen 
pakta iltihak eder. 

• BU SABAHKi 

TELGBAl'LAB 

Yugoslav yada 
nümayişler 

devam ediyor 

Halk gönüllü 
yazılmak istiyor 

Yugoslav Batvekil ve 
Hariciye Nazıri 

Viyanadan ayrıldılar 

VJyana 26 C ~..A.} - Dün akşam Yu
goslav Ba.şveklWe Hariciye Nazırı 
Belgrada dönmek tlzer6 Vlyanadan 
hareket etmişlerdir. B. Von Rlbben
trop, ı~onda uP;urlamıştır. B!raz 
sonra kont Clano da Viyana.dan aynl
mıştır. 

Belgnıd 26 CA.A.) - CBB.C.) Üçlü 
pakta. 1ltlhak aleyhinde nilmnyl..çler 
dev:ı.m ediyor. İnglllz ve Yunan sc!a.
rethan~Jerı Arnavutlukta. harp eden 
kuvvetlere gt;ntıllü yazılmak isteyen 
kala.b:ı.lık blr halk tarafından ihata 
edllnıişlerdlr. 

Yugoslavya. kırlarında. köylüler ve 
papasla'r üçlü pakta. iltihakından müte 
vellld ademi memnuniyetlerlnt beyan 
ediyorlar. 

Belgrad 26 CA.A.) - Öçll\ paktın 
Yugoslnv nazırlan tarafından 1mzala
lanması münasebetlle Yugoslavyr.da. 
bllha~a Karndnğda, şarki ve ccnubl 
Sırblstanda ve Belgradda. b:ı.zı nüma
yişler olmuştur. Hükumet kütle !ıalln
de nümayişi men için çok şiddetli ted
birler almıştır. 

PollS ile Jnndc.rma, icabında müda
hale 1e1n bazı!" bulunuyorlar. 

Milli Terbiye Nnzın B. Paplçln Yu
goslav ııazırlanmn Vlyanaya hareke
tlndc..rı evvel lstlfa etrnı,, olduğu ve 
müstn~fl ndllyc nazırının ıstlfnsını 
geri nlmadığı yalnız işleri veklıleten 
teçivJr ettiği bğrenllmlştlr. 

Clfçl partisi şe!l olan Yugoslavynnın 
Moskov:ı sefiri B. Oabrlloviçln ve ayni 
partlyc.ı mensup 6 Ayan nzasının lstl
!asındnn sonra. çifti partisi muhalefe
te geçmiş tclAkkl edllebtur. 

Sırp müstakil demokrat partısı Hır
vatlst:ında memuriyet işgal eden bü
tün azalarının ıstl!a etmelerine karar 
verml1tlr. Bu fırkanın birçok şahslyet
ıert slyast faaliyetten çekilmişlerdir. 
Binaenaleyh bu parti de muhalefete 
geçml7 sayılabilir. 

Bir ltalyan deniz 
altısı batırıldı 

Sovyef teminatı 
Amerika hükumetinde 

büyük memnuniyet 
uyandırdı 

Vqington 26 (A.A.) _Ha
riciye müsteşan B Wellea 
Türk - Sovyet beyannamesi mü: 
nasebetile fU beyanatta bulun
muttur: 

- Sovyet Rusyanın Türkiye
ye karfı bitaraflığını muhafaza 
edeceğini teyid eden terninab 

t 
Biri~ Amerika hükUınetinde 
büyük bir memnuniyet uyandır-

\ llUlbr. 

ltalyanlann 
Af rikada zayiatı 
200.000 kisi 

İngilizlerin zayİati 
644 Ü maktul 2,966 
kişiden ibarettir 

J 

Lonılra 26 (A.A) - (BB.C.) İngtl
tere Harbiye müsteşan lord Kraft 
Afrika cepbclerlndekl zayiat hakkında 
denıfşt,jr ki: 

24 şubata ktıdar Brltnnya tmpara.
torluğu ordulannın zn.ytntı 644 u mak
tul 2966 yarn.lıdan ibarettir. 
Ha!bukı İtalynnla.nn znytatı 180,0001 

esir o!mak üzere 200,000 1 geçiyor. 

libyada Alman 
motörlü kuvvetleri 
Alman askerlerinin 

Libyaya geldiğinden 
haber yok 

Londra 26 CA.A.) - Reuter: Trab
lusgarpte Alnun motörlU kuvvetıerl.
ınin mevcudlyetı Londra askeri maha..
flllnln alô.kn.smı cclbedlyor. Bir müd
dettenbC'ri orad:ı Alman motörlü kuv
vetleri bulundu~ ve bunlnnn karan
lıktan billstifadc SlcJiy:ıdan deniz ve 
hava yolu ile ECvkedllen yenı kuvvet
lerle takviye cdUdlğl malOmdu:-. Ba 
mbtörlü kuvvetlerin hakiki m!ktan 
katlyctJe billnmemekle beraber. şaya.
nı hürmet bir mlktnra baliğ olduğu
nu zanncttlrccet sebepler vardır. 
Trablusgnrbe, Alman piyade aSkerlı>
rlnln n.uvasalat1nı bildiren hiç blr ha.. 
ber henüz Londrnya gelmemiştir. 

d r 
1
• B~ ıttıfakın gayesı, Balkan Günaltay, dünya vaziyeti ve buıııun du aulhtan ayırmamak, .dünya sul-

evletıerınin hudutıannı kendi karıısında Türkiye durumu hakkın- hunun muhafaza11 için <ie elinden Atina 26 (A.A.) - Bahriye nezare-
aralarında, yani sırf Bulgaristana da diln İstanbul üniveraiteıi konfe- gelen gayreti eamimt olarak sarf ot- Yunan te bil ğ 1 tinin teblllti: 8!endoni torpidosu, 11 

<Dttıum ahlfe 8, sütun 3 te) 

Vladivostuk volile 
Almanyaya ithalat 

kar d b' k f k • mart gecesi blr İtalyan denizaltısının şı korumaktı. Bulgaristan US· ranı salonun a ır on eranı ver- me tır.. _ _ Atın.. :M CA.A.) - CBB.C.> Topçu hücumuna uıtranuştır. Düşman gemı-
lu durdu: o kadar yumuşak dav- miştir. Şimdiye kada~. k~nfe~anı aa- Tehlıke kapımıza geldi düellosu ve mahdud demye faaliyeti slnln ntttğı üç iorpll boşa gitmiştir. 
randı ki müttefikler ittifakın tek lonunun bu derece vbu~ .. rır k~l~- Bizim bu kadar samimt ıulhper- oımu,tur. Yunan torpidosu derhal ştddetU ve 
hedefi olan bu ' 1 emlekcti balıkla dolup tbaştıgı go~lu m~~~ş 1· ver1iğimize rağmen dün ıeslni uzak• Atlna 28 CAA.} - (BB:C.) Resm1 müessir bir hücumda bulunmuştur. 
d . uysa m Konferans saat eşte ven ecegt a - lardaın duyduğumuz harici tehlike ~un.an 8Ö1.CllsUne göre Italyanlann Düşman denizaltısına isabetler vak1 

e ke~dı aralarına almak ar~- de saat dörde gelmeden aal.?'1' tık- bugün hudutlanmıza kadar dayan- dünkü iki taarruzu püskilrtlllmü~ür. olduğu tahmin edlllyor. 
s.unu .. ızhar etmek gibi bir safdıl- lım tıklım dol~u?.tu. S~at dort. bu- mıştır. Bir iki hafta evvel yurdunu 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

1111111 lık gosterdller. Balkan Antantı c;;ukta salonun .o~undelci ~ahçr ~o- ve istiklalini yabanci kuvvetlere tes- / 
da, benzeri merhum Küçük An- kağa kadar b1ır m~al yıgıl~v· ap ~- llm eden Bulgaristan komşumuzdur. 
tant D'lbi luk h _ mıştı. Bütün stan. u. ~en~ ıgı'. m~- (Devu.mı sahife 8, sütun ı d~) 

. t:>: mevzusuz ve are nevverler burada ıd.ı lçerı gıremı-
k~ts~~lıkten tereddiye uğrarken yenler. • oparlörler vasıtasile konfe
~nun birinde, içerden asıl hede- ransı dışarıdan .. dinliyorlardı. 
fındcn değil dışardan tecavüze Şemsettin Gunaltay konferansma 
n1aruz kaldı 'Şimdi 0 da arip bir heyecanlı bir sesle baıla~ı. Zam.~ 
Şekil . · g zaman salon ve bahçedeki halk kut-

. de tanhe karışmış bulunu- lesi bir heyecaı dalgası, bir heyecan 
Yor· Almanyanın .müttefiki ital- raşe.:ıile hatibi viddetle alkışlıyordu. 
Ya Yunanistana tecavüz etti. cYaşu, cDoğrul>, cHazırızt~ ~ee
Yakında Almanya da Yunanista- leri bütün ağızlardan hep bır1ıkte 
na saldıracaktır Bu esnada Kü- çıkıyordu. 
ÇÜk İlilfıfın ve Balkan ittifakmm d Şema1ettin .~~~~~tay konferanıın-
ikl u a şun arı soy e ı. 

zvu, Yugoslavya ve Roman- Muhterem vatandaşlar, 
Ya, Rüçük lti18.fın tek düsmanı T elmik medeniyetin heyt>etli tah-
Ma - · b' carlstan ve Balkan Antantı- rip vasıtalan insanlığı utandıran ır 
nın tek hedefi Bulgaristanla bir- barbarlıkla c;;arpışh~, ,. beıeriyet~n 
llkte, ınüttefikl i y nanlstan karaınlık ve meçhul bır akıbete do~
aleyhfndek er u. . ru sürüklendiği şu zamanlarda bu-
1tt'f k . 1 Almanya ve Italya ıle tün dünyada olduğu gibi bizde de 1 

a cdıyorları B .. k .. bu ı v h··L.. ·· · ka ... ugun U bir huzursuz ugun u.ıı:um surmesı 
senz:akanşık, altüst vaziyet, üç pek tabiidir. Sinirleri gevşeten umu

t ~VVel, halledilemez bir siya- mi hayatı sıkan bu huzursuzluk za
~t ~ıimecesi diye ortaya atılabi- manında son umumi cihan buhranı 
nnışı karşısında memleketin durumundan 
Meğer bu ittifakı k d vatandaşları haberdar etmeği fay· 

Sa~ 1 ar ne a ar 1 .. b .. "k · A k t g ammışı Ne V• a 1 goren uyu partı ~ a.~a ".~ s-
faat birlik} . degışmez men- tanbulda bu mevzua daır soz soyle-
meıı erııe, ne sarsılmaz te- rr.ek şerefWıi de bana bahşetti. Söze 

ere dayanıyormuş! başlarken miimtaz dinleyicilerimi 

Mareşal G raziani 
vazifesinden affedildi 

Yerine general İtalo 
Garibaldi tayin edildi 

Roma 26 <AA.} - Btefanl ajansın
dan: 

Ordu erklmhatt>Iye retsı, Libya va
li.si ve şımaıt Afrlta kuvvetleri bal!f
kumandam İtalya mat€!4alı Rodolf 
Grazlanl, tatebt ~r1ne bu vazifele
rinden affedllınlştlr. 

General İtalo Gilrlbaldl, Libya vall
llğlne ve Şimal! Afrlkada. İtalyan or
dulan ba~kumandanlığına. tayln edil
miştir. 

Ordu erkfinıt.srblye 1klnc1 reisi ko
lordu kumandanı M:ırlo Roatta erkA
nıharblye relslıglne tayin edllm!ştir. 

General Fra·1ccSC'o Rossl erkfmıhar
blye fklncl reisli~'? tayin edilmiştir. - -

Bir Alman vapuru 
yakalandı 

İngiliz İktisadi Harp 
Nazırının beyanatı 

Londra 26 tA.A.l - İktisadi harı» 
nazın B. Dalton Avnm kamarasında 
Vladvostoktan AJmanyaya yapılım It
harnt hak.kınd:ı. demişUr ki: 

- Sôvyetıcnn kendi hesaplarına 
ithal cttfklcrl ırıolJard:-.n Almanyaya 
yaptıkları s:ı.tışlar pek azdır. Mnama
tlh Slbtrya dc::mlryolu llc Almanyaya 
transit revklynt devam ediyor. Sovyet 
lth:ılAtının Almnnynya ihraç cdllme
mekle beraber, Almanyaya mukabil 
mlktnrda Sovyet mamulfttının ihra
cını mümkün kıldığı tehlikesi maaı.e.
scf mtvcuttur. 

· looi lizler Harardan 
30 kilometre uzakta 
Lonı'lra 26 (A.A.) - (B.B.C.) 

Brltanya. kuvvetleri, Hıırann 30 kilo
metre yakının!'- va.muşlardır. ~ 

Dlr?dauda. Italyn.nlann 12-15 bin 
kişilik bir kuvvetı bulundu~ ta.hm1n 
edilmektedir . 

Afrikada İngiliz 
tayyareleri faaliyette 
Kahıre 26 CA.A.> - İngills ha• 

kuvvetlerinin !'emıt tebliğine eöre ~ 
beşlstanda, Erltrede ve Kcrende dQf
mruı mevzllerlne 10 ton bomba ~ 
mı.ştır. 

Necmeddin Sadak s ~ygı ve svegi ile selamlarım. 
Hepiniz biliyorsunuz ki Türkiye 

<Devarnı sabile 7, sütun 1 de) cümhuriyeti kurulduğu ıündea iti-

Londra 26 fA.A.) - Amlrallığın 
tebllğl · Şarkt Hlndistandakl İngUl.z tl
losu kumandımı, 8516 tonluk Alman 
ticaret vapuru Oderln Ma.savvadan 
kaçmaıta çalı§ırken Shofeham ganbo
tu tarafından yakalandılını bllnır>vuc_.._ 

- Boşuna kafanı yorma çocuğum, bu dilzg(ln ifadeyle seıı 
pir' olamazsJDI .. 

Trablusgan>~. Tamet hava meyd&
nlJe sırte'de gemlle-r İngllls ta)'78.1'9-
Jer1 ta.rafından bombardıman edllm ... 
ı.nur. 
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Geceki ve Ba Sabahki Haberler l Dün 
~---------------------------~c!1 
Harp tebliğleri 

Alman tebliği 
Eerlin 25 (A.A.l - Resmi tebll~: 

Elr torpido :nuhrlb~ Şimal denlzlnde 
Brlstol Blenhelm modelinde bir tay
yare düşürmtlştür. Deniz topçusu 
Douvres civarmda toplu bir halde bu
lunan vapurlara müessir bir ateş aç
mıştır. 

Alman keşif tayy:ırelerl Cenubi In
cllterede uç tayyare meydanını tesirli 
blr suıette bombardıman etrnl~Ierdir. 

Harrar civa
rında ltalyan 
hattı yarlldı 

Cicigadan gelen İngiliz 
kuvvetleri Berberaya 
çıkan kuvvetlerle 

birleştiler 

Hangarlarda, barakalarda ve binalar- H t 25 (AA.) _ Reuter 
da ~iddetll yangınlar çıkmış, bfıyuk . ar um . . A 

tahribat vuku buL'lluştur. a1ansının Habeşıstandakı Cenubı 
Afrika kuvvetleri nezdinde buluınan 

Yerde bulunıın avcı ve bombardı- h • h b" · b·1d· · ş·dd ti" 
man tayyarele:1ne alçaktan uçu1ıırnıc b?susı hmu ha dırı ı ınyorc:· . ı 'de ı 
lıiıcum edlJm!ştlr. ır mu are e en sonra ıcıga an 

gelen '\'e garp istikametinde ilcrli~ 
Akdenlzde Alman muharebe tayya- yen İngiliz imparatorluk kuvvetleri 

telerl Glrld'in cenubunda kuvvetli bit ş kA H b . . v • ' 

surette himaye edilen bir diişrruı~ v::ı.- ar ı a eşıstandaki dnglık ernzıde 
pur kafilesine hücum etml.şlerdl;. Be- bulunan son ltnlyan müdafaa hatla
hcrl 8,000 ton!H\toluk lk1 büyuk şli"P rını yarmışlardır. Bu kuvvetler, 
ciddi hasara u ramıştır. Ciciga'nın garbinde Marda boğa-

Son derece ş ddetll düşman müdn.- ~ından geçerek Hnrrar'a doğru iler
faasma rağmen Alman muharebe tay- lıyorlar. 
yareler! La. Vclette Uman tesisatına italyanlar Harrar·ı açık şehir ilan 
hücum etrnlşi0rdlr. Limanda demirli etmiş olmalarına rağmen şehir civa
bulunan \apurlnrn tam bomba \sabet- rında bir müdafaa hattı tesis etmiş
Jerı kaydedilmiştir. ferdir. Hanar'ın ötesinde Addis -

Glrld'ın cenubu gnrbtslne tesadüf Abeba - Cibuti demiryolu üzerinde 
eden deniz nııntakasmda bir İnglllz bulunan Diredaua'ya giden güzel 
saffıharp gemı .ne bir tam isabet kay- bir yol vardır. Bu yol yakında kesil
dedl!nılş ve bir karakol gcmlsl, kc:ıdl- miş bulunacaktır. Düşman oimdi de
ı;lnn k:ırşı tevcih edilen hav:ı. hücumu miryoliyle Diredaua yolu üzerinden 
neticesinde batmıştır. ricat etmclttedir. Düşman kısmı 

24 tarihll tebllğde 6000 tonll{!.toluk küllisi Addis • Abeba·ya 160 kilo
b:r petro! vap.,runun batmakta o!du- metre kadar mesafede bulunan 
ğu bllcUrllmlşU. Bu vapurun 10,000 to- A w h k.l k d. 
nilrı.tolu'- S lh" ld ın·, vaş ırmagı atlına çe ı mc te ır. 

" "' U dm vapuru O U6 u nn- o·· b d . Jaşılrnıştır. uşmanm ura a son hır mukave· 
met göstermek teşebbüsünde bulun-

Alman muh!lrcbe tayyareleri Ce:;u- ması muhtemeldir. 
bi Inglltere üzerınde altı baraj b:ılonu 
tahrip etmişlerdir. Cenubi Afrika kuvvetlerine men-

D
- ... d ~ d sup zırhlı otomobillerin yardımiyle 
uş:rn::ın ne l'Un gece, ne e gu.'1 uz c· o ' d d•W ••r 

Alman toprakl:ı.n üzerine hava akını ıcıga yı zapte en ıger mu reze-
yapmam~tır. ler der.ize doğru tahminen 320 kilo

metre katederek bir hafta evvel 
Berbera'ya çıkan lngiliz kuvvetleri
le birleşmişlerdri. Diğer kuvvetler, ltalyan tebliği 

Honıa 25 (A..A.) _ İtalyan orduları 32 kilo.metre mesafeyi 30 saatte 
umumi knrargfıhının 291 numnr~l: katetmışler ve mukavemete ra.Ia
tebli~l: , maksızın yollarında bulunan Tugu• 

Yunan cephesinde knyde değer bir jale ve H?r~eira'yı. işgal etmişler~ir. 
§CY yoktur. Buramo ıstıkametınde tepelerde 111-

h 1 
tizam ız kaçmak.ta olan İtalyan gar-

Almruı av::ı kuvveUer ne menrup ın· 1 k l k 
cüzütnnılar italyan ve Almnn av tay- ızon nrını~ Y_8. a anm~ı:a rama 
yarelerlnln refakatinde Malt.ada Vıı- kalmıştır. lngılız Somalısınde İtal
lett:ı llmanınd::ıkl tesisata ve demirli yan harp kabiliyeti kmlmıştır. Bu 
bulunan gem Here birkaç kere t.aarru.s I kuvvetlere artık mevcud nazarile 
etmi~lerdlr. Balıkçı gemilerinden '\'C bakılamaz. 
benzin dcpol::ırındnn başka blrknç vıı-
pura ve bir krnvazöre isabetler lmydc- Zeila da teslim oldu . 
dllmlştır. • Kah" 25 (AA t · · are . .) - ngılız tay-
Şlmali Afrik~da sırt civarında in- yarccilerinin, Zeila'da yerlilerin be

giliz tayyarel:m kıtalanm~ bombar- yaz bayrak salladıklarını ve liman-
dım::.n etmlşl:!r ve mltralyoz ateşi al-, d k" b. 1 1 T ha w k.l 
tına almışl:ırdx Blrka ki" l - a ı ına ara ngı ız yragı çe ı -. ç ~ ynra an . b 1 d .. .. d·"kl . h ı_1_~ 
mıştır. mış u un u~nu gor u en a.:.ıun-

da gelen haberler üzerine lngiliz 
Şarkı Akdenızde tnyyarelerlmız ns· k - ·· ·· .. 1 1 1 1 .. 

ter ta..şıyruı büyük bir vapura torpil as en. ~ozcusu, .ta ~an arın ngılız 
isabet ctt!rmlş!:-r ve birkaç ,·apuru j!a Somalısmden çeltiJmış ve yerlilerin 
bombnrd~m:ı.n etmişlerdir. Alman t:ıy- de Zeila'yı işgale~ bulunmaları· 
yarelcrt takrltıcn 10 bin tonluk bl: va- nın ihtimal dahilinde olduğunu aöy
:ı:url:ı bir motörü batınnışl:ırdır. lemi,tir. Bu mıntakada cereyan 
Şarki Afrikada Keren muareb~sl eden kara harekatı hakkında Kahi

dc\·am etmektedir. Cfclga. mıntaka- re'ye hiç bir haber gelmemiştir. 
Flnda düfmanın şiddetli tazyiki knrşı
mnc!:ı kıtaıa.rımız mukavemet etmek
tcdJr. Tamfım·.zdan taliye edilen Neg. 
hclli'yl düşmaa işgal etmlftlr. ca,ello 

Adiı Ababa • Cibuti 
demiryolu bombalandi 

mıntnkasında düşmanı.~ ~lr tniı.mızu Nairobi 25 (A.A.) - Cenubi 
ağır 2'.ayiaU:ı geri püskurtülmüştür. Afrika hava ltuvvetleıi umumt ka-

İngiliz t:\yy:u elerlnln Asmara üzeri- rargihının tebliği: 
ne r~t~arı bl.r atın esnasında dokuz Bombardıman tayyareleri 23 
k1ş o.muş, yfnnl kişi yaralanml§tır. martta Adi.sabaha • Cibuti demİyYo-
&lvll meskenle:- hasara uğra~tır ı A h ·1 D. d d · unu was ı e ıre aua arasın a 

Yunan tebliği 
Ati:ıa 2S (AA.) - Yunan ordu

ları Başkumandanlığı tarafındııın 24 
mart ak,amı neşredilen resmt tebll
ii: Cephenin muhtelif noktalarında 
topçu ve havan topları faaliyette 
bulunmuşlardır. 

Apso ve Aooa nehirleri arasındaki 
mıntakada düşmanın gece yaptığı 
ıncvzii bir taarruz ağır zayiatla geri 1 
püskürtülmü,tür. Ayni mmtakada 
düşman tarahndan yapılan diğer bir 
mevzii taarru~ neticesinde dü§l'Ilan 
geri püskürtülm~ ve uğradığı zayi
attan başka ikisi zabit olmak üzere 
tarafımızdan 50 esir alınmıştır. 

Cebelüttarıktan mühim 
l>ir vapur kafilesi 

hareket ediyor 
Elcezire 25 (AA.) - Mllhlm bir va

pur knfllesl Ccbelüttn.nktnn hareket 
etmeğe hnzırlar.ıyor. Dün bir zırhll, 
bir tayynre gemls1, 5 torpido, birçok 
tilccar vapuru Cebelüttnrığa. vasıl ol-
muştur. 1 

Sirkecide yangın 1 

bombardıman etmcğe devam etmİ§
lerdir. Awasha birkaç kilometre 
mesafedeki Arba garında bulunan 
bir trene müteaddit bombalar isabet 
etmi,tir. 

Mısır Başvekili 

Mısirin harbe girmesi 
ihtimalinden 
bahsediyor 

Kahire 25 (A.A.) - Kura 
neticesinde açılan ayan &zahlda
nna yenilerinin ~ilmeai için 
yapılacak intihap, laa1m bir 
emirnamesile gayri muayyen bir 
zamana bırakılmışlar. Eski ayan 
i.zalan, daba müsaid bir zaman
da yeni seçim yapılıncaya kadar 
yerlerini muhafaza edeceklerdir. 

Bqvekil Hüseyin Sım p~ 
bu münasebetle dün alqam ıu 
beyanatta bulunmuştur: 

«- Beynelmilel vaziyet, se
nenin başına nazaran eskisi ka· 
dar sakin değildir. O zaman
dan beri yeni tehlikeler kendini 
göstcrmi$tir. Bu tehlikelerin har
bi, Muırm uzak kalamıyacağı 
vahim bir safbayn solanası müm
kündür.» 

Dost ve kardeş Yunan 
milletine selim ... 

Türk-Rus 
ademi tecavüz 
.deklarasyonu 

Milli Şef, hükômetimiz erkanı, Yunan 
milletine bütün Türk milletinin 

duygusuna tercüman olan 
mesajlar gönderdiler 

İki hükfunet araıindaki 
anlaımayİ Londra 

memnuniyetle ~artıladi 

Rusyanin Türkiyeyi 
arkadan biçaklıyacaği 

haberini yayanlara 
ağır bir darbe 

Ankara 25 (A.A.) - Yunan mllıt 
bayramı münasebctlle Re.l.sicümhuru
muz \"& Türkiye Cümhurlyetı erkAnı 
kardeş ve dost Yunan milletJne bütün 
Türk mllletlnln duygusuna teıcüman 
olan rr.esajlar göndermişlerdir. 

Relsicümhur İsmet İnönü Yunan 
mlllctlno şöyle diyor: 

ıAsll ve ş::.n!ı Yunan mlllet.lnln bu 
bayram gününde, mllU vazifelerinin 
ifasında çocuklannın gösterdiği cesa
ret ve stb:ıtı hayranlıkla seU'ımlamnk 
için bUhassa zevk duymııktnyun.11 
Dlğ"r t::ı.rnttan Başvekll Dr. Refik 

Saydam da ruı.ynınlığını şu satırlar ıı 
ifade etmektecllr: 
ıKahramruı Yunan mlllet.lnln mllll 

bayramını kutladığı bu gtınde, dt\va-
ıann en haklı lC en asili ola."1 1st.lkltı.l Lom!ra 25 (AA.) Afi: Ademi tec.-ı
uğrunda. yaptığı müc~elede gösterdi- vüz deklarasyonu lınkkındıı.FJ Türk -
ğ1 ccJaret ve se\lat lçln derin bnyran- Rus tQ.>Uğl, Londrada. memnunly·~tle 
1ğınu ıfade etmekle bahtlya.nm . ., karşılacmıştır. Gece, sal!'1h!yettnr 

Genel kurmay başkanı mar!!!!al Fev- mahfli~erln rr.f.taldalnrı alınam:ımış
zl Çakmak da. nşajpdn.kl mesajı gön- tır. Fnknt slyasl mahfıllertn fıkrlne 
dermtşt!r: göre, bu tebll(;, lkl memleket ıırasın

ıTüı't mllictı dost ve müttefik mem _ da.ki dostane bir tarzda yekdl~erlnl 
leketin milli bayramına yürek birliği anlayış zihniyetini yeniden tamamile 

tesis eoniştlr ve e~cr Türkiye 'ıarb~ 
<Devamı ~abife 1, sütun !'l te) girerse Rusyanıu Türk.lycyt •ırkadan 

.A.Li ile VELi 
Küpe --

Ali - Yugoslavyada Alman
lnrın daha evvel nasıl hazırlıklar 
yaptıklannın tafsilan şimdi öğ
reniliyor, Veli 1 Beşinci kol, ilk 
vazife olarak, Yugoslavyadaki 
Almanları teşkilatlandırmış. İkin
ci vnzif e olarak dn otel gar SOi\ 

ve kapıcılannı, lisan hocaları
nı, hizmetçileri teşkilata bağla
mağa gayret sarfetmiş. Sonra 
Sırplar arasında nazi grupu mey
dana getirmiş, Büyük Sırbistanı 
ancak Almanyanın ynrdımile 

· kurabileceklerine inananların 
imanını arttırmak için 4 mliyon ' 
İngiliz lirası sarfetmi'Ş ..• Bu ara
da vatan hainleri Alman para
larını küpe doldurmuşlar ... 

Veli - Küpe!... Küpe!... 
- '? 

-------------------------- bıçaklıyacağı flkrfnl yayan Alman 

- cHainler, Alman paraları
nı küpe doldurmuşlar .•. > dedin 

I de, benim de aklıma başka kü
pe geldi ... Bütün bu anlathkla
nn istiklalini hala muhafaza 
eden milletlerin kulaklanna kü

i pe olmalıdır. Ona göre, basiret 
gözünü dört açmalı .•. 

Yugoslav 
başvekilinin 

beyanatı 

Yugoslavya kendisine 
sakin bir İstikbal temin 

etmek için pakta . . 
gırmı§ 

Viyana 25 (A..ı\.) D.N.B. 
bildiriyor: Yugoslavyanın üçlü pak
ta jltihakı münasebetile Yugoslav 
Başvekili B. Tsvctkoviç, Yugoslav 
hükumeti namına aşıı~ıdaki beya
natta bulunmuştur: 

Yugoslavya harici siyasetinin baş
lıca ve hemen hemen yegane gaye
si Yugoslav milletine sulhu muha
faza etmek ve emniyetini tarııin ey
lemektir. Bu siyaset zihniyetile gay
retlerimiz hudutlarda sulhu ve dev
letin hüniyetini, istiklalini ve birliği
ni temin etme!.: üzere komıulanmız
la dostluk: münasebetlerinin tarsini
ni istihdaf eylemiştir. 

Yugo,lavya, daha müşterek men
faatlerin birleşmesinden evvel dost· 
luk ve tam itimaddan mülhem olan 
en iyi münasebetleri Almanya ile 
idame ediyordu. Bu siyasetin fay
dalı aıeticeleri, iki memleket müna
sebetlerinde bilhassa 934 denberi 
hasıl olan bir takım mühim hadise
lerde tezahür eylem~itir. Bu hadise
lerin en sonuncusu da bugünkü ha
di.sedir. 

Bugün Yugoslavya, üçlü pak.ta 
iltihak ederken bunu, pakt devletle
rile, Almanya, İtalya ve Japonya 
ile işbirliğinde bulunarak kendisine 
sakin bir istikbal temin etmek dü
oüncesile yapma1ttadır. Yugoslavya 
yeni Avrupa teşkilahna kendi hesa
bına yardım etmekle kendisi için 
olduğu gibi Avrupa camiaııma olan 
en yüks~k vazifesini de ifa etmek
tedir. 

B. Hitler Yugoslav 
nazırlarile görüıtü 

Viya,ı:ı 25 (A.A.) - Tebliğ: Führer, 
bugiln ~ledeıı sonrn. Yugoshv Başve
k111 B. Tsvetkovıç'l ve Hnrlc!ye Nazın 
B. Clnca.r M-ırkovlç'l kabul PtmL~t!r 
Kabuid'? B. vo.:ı Rlbbentrop rl:ı h::ızır 
bulunmuştur. Konferansta iki memle
keti aıaudar r.den meseleler görüşül
m~ ve Alman711 ile Yugoslavyıı. ara
sında hüküm Efiren annne'lt c!ostnne 
mün:ı.sebetler l:·avası içinde cereyan 
etmlş~fr 

-~---~-----

Parti nrupunda 
Hariciye Vekili siyasi 

hadiseler hakkında 
izahat verdi 

Ankara 2S (AA.) - C. H. P. 
Meclis grupu umumi heyeti bugün 
(25/3/941) salı günü saat 15 de 
reis vekili Trabzon mebusu Ha~an 
Saka'nıın rei:ıliğinde toplandı. 

Celsenin açılmasını müteakip kür
süye gelen Hariciye Vekili Şükrü 
Saracoğlu, son 1 5 günlük siyasi ha· 
diseler arasında bizi alakadar eden
leri izah ettikten ve bu mevzulara 
müteallik olarak söz alan hatiplerm 
beyanatına ve sordukları euaUere 
icap eden cevabi izahatta bulunduk
tan sonra ruznamede müzakere edi
lecek başka madde kalmadığından 
saat 16,30 da celıeyc nihayet veril-

iki mitralyöze 
karşı bir 
tüfek! 

Epir sahilinde 2 Yunan 
balıkçı gemiıile bir ltal
yan denizaltıs~ arasında 

çarpışma 

prop:ı.gandasına ağır bir darbe teşkll 
etmelrtPdll'. Balknn buhranının Mct 
mahly<:fl sebebıl~ bu tebliğin .ıeşrl lı:!n 
seçilen znman, manidar teU\kk.1 olun
maktad:r. Ba'!:'lan, Rus nly~ıJeri Ü'"C -
rinde Lazı ltimadsızlıklar gö,..~trmek
tedlr. 

Bu sabahki gazetelerden y!.llrıız 1'1-
mcs g:u.etcsı, tebliğ hakkında snrlh 
müt.al'ı:ı!ar 11~!1 sürmektedl:. Time.~ 
<'ılyor t.f: , 

1 

Aliveli 
L J 

Yugoslavyada 
heyecan 

Mihver aleyhinde birçoK 
nümayitler yapıldı 

Şlmdl Mosk~°lanın da, İn5Gtere le 
Türkly! e'ibl B.".Jkan sulhucun Al
manyanın bir kenarda tutulmasına 
bağlı bulundui?wrn anlamış olması 
manidardır. Btdavette, Sovyette.r Bir
UIU. Balkan <!evıetıerinin muharip 
devletierdcn mi\.stakll kalmalnn lazım 
gcldlğt flkrlnd:? !dl. Moskova, Bulga-

Atinıı 25 (AA.) - 1 - 2 mart gecesi rlstamn Almanlar tarafından işgalini Belgrad 25 (A.A.) - (Reuter) ı 
E;>lr ~ .. 5nün~e balık tutmakta tasvip f'tmedi{,trJ, ancak, emri vakl- Yugoslav halkı, hadiselerin inkişa· 
olan motorl.u Ucl kuı.·ük Yunan b:ılık/ı den snora blld.ınnlştl. Şimdi, be)k.l d.: fından bihaber tutulmaktadır Fakat 
gemlsl bir Italyan denizaltısı tnrafın- Alma.-nya Boğnzlann pek yakınında haberler:.-. t ··h tt•W• h ' d 
d · -ı - - D ı lt d h ı b · .... ereşşu e ıgı er yer o 

an goru muş~~=-. en za ı er a u bulunduğu için, Moskova bir Alm'\!l h Ik k "IA ı· "dd Ü 1 gemil~:in üst'lııe yürüyerek bunları !!eri hareketin~ karşı vaziyet ahcak a ın a s~ ame ı gayet ,'1• et ~. 
z::ı.ptet.-nek lstcııılştlr. Balıkçı gemile- ve hl; cimaı.sa .tılmanyaya ka.r~ı mü- rı:u.ştu~. Dun Krau~evats da, .~o bın 
rlnin bldnde bir tek tüfek bulunmak- dafaasınm ıcapl~nn:L en iyi teva!uk kişı mıhver o.leyhıne teznhurlcrdo 
ta ld! Dl(terl lnmamlle silahsızdı. Su- eden bir tanda areket etmesi bulunmuştur. istifa eden Ziraat Na
dan yarı çıkmış olan düşman denizat- için Tarklycye tnm serbesti çeren te- zm B. Kubroloviç, Bosnada seçim 
tısı ile gemiler nrnsında 200 metrelik mlnntını ncşrq·a7ecck kadar çekin- dairesi olan Banyaluka' da 1 O bin 
bir rnerafe kn.tıncn balıkçı gemilerin- g nllğ!nl at.a.!Juı'l'L(ıc bcnzemckted.lr. ki i taraf d h t1 k 1 
den biri derhal tüfekle ate§ açmıştır. Rusya, Boğazların müdafaasına faal t ın an arare e 

8
1l

1 
ant:-: 

Denizaltı iki :ıj!ır nıitralyözü 1Ie muka .. bir tarzda lştlr!\k etmeğe hazır gl::ıl mış ~~· . 
bele ettikten sonra manevra ederek gözükmı:dlğlnden, bazı Jdnısell'l, ac:ı- Dun w Bclgradda bırçok beyanna• 
dalını;; ve kal to:m~tur. t:ı. Sovyetıerin, kendi ıstlta1~lerl içl!l me d~gıtılmıştır. Bu beyannameler

dlğerlcrıni hart.; sokmaRt istihdaf de, hukumet azası, « 13 milyon hal
edip etmediği sualini irad etmektedir. kın mukaderatı hnkkmda hiffetle 
Fakat exserlyctın fikrine göNı, Alman karar vermiş hainler> olmak üzere 
genl,ie7Işlnde•ı cıttıkçe daha ziyade itham edilmektedir. Beyannamede 

İtalyan askeri kendi 
kendini yaralıyor! 

Atio.ı 25 (A.A) - Yunıın hükumeti end~ rlcyan 2ov?'etler, sözden fllllya.. aynca şöyle denilmektedir: 
ta geçmeden evve1 başkalarının muta- O l.. k · · · 

nıı..mma beyanatta bulunmağa. memur vemet l-ltl{tlni görmek a?ZU$\mdadır. c ~ u p.a tı ıstemı!oruz: csır. ol-
blr zat pazartesi akşamı beyanatta mak ıstemıyoruz, talımat ıstemıyo-
buluıuırak İtaiyan esirlerinden bir- ruz, mihverle alakadar turistler iste-
çoklnrının tabii görünmlyecek nlsbet- Amerika, Yugoslav ala- miyoruz. Hürriyet için her ·~ve ha· 
te k~11di kend;ıerini yaraladıklannu. """ 
mfuıahede edildiğinı söylemiştir. caklarını bloke etti zmz. Dü~manlanmıza bir §ey ver-

&it':cr, ttaı:1.ınlann n:ıt1?.'lyöz yu- Vatİngton 25 (AA.) _ B. Roo• miyeceğjz.> 
vala.rı inP:_ ederek ve tel orgille: çeke- sevelt, Amerika Bfrle ik devletlerin- Nazırların trenini Viyanaya gö-
rek bl.- mudah.ı hattı kurma~a gay- d Jt• b.. .. ll türmek için bir makinist bulmakta 
ret et~ıklerinl tcyld etm.lşlerdlr. e ı ut~ Y~gosla.v. alaca~l~nnın güçlükler çekilmiştir. Birçok maki-

İt:ı.Iv. nnlar "J.?ar "'ilnü ö~leoien son- bloke edılmcsı emrını vermıııtır. . b d . . I 
., • 15 B l nıst un an ımtına etmi!",tİr. mtina 

ra merkez ceplıeslnde Aos ırm:ığınm u emir e bloke edilen Yugoslav 
l '~I edenler arasında, cesaıetmden do-

~ma1incle topç J ve havan t?Ptı nteşUe a acaıt arının takriben bir mil~on 
ihzar rcıUen 71Jrletli bir hü'!ım yap- dolar kadar tahmin edilmekteair. layı kendisine en yüksek Yugoslav 
mı•Iarsıı da !l.?itr znylat ver.?rek ilk A "- t d 1 "-d b l nişanı verilmir olan birisi de var• 

v o . mer .... an va an aıı arı eun e u u- d 
mevzllrrlne tardedllmişlerdlr. nao Yugoslav eshamı takriben 36 ıT. 

İtalyanların bir beyanna- milyon dolar kıymetindedir. Yugoslavyanın Moskova 
mesine Giridli askerlerin sefiri istifa etti 

Rus 'apon Moskova 25 (AA.) - Stefanl 
cevabı • Jj ajansından: Yugoslavyarun Mosko· 

Atina 25 (J\ A.l - Atlna jarısı bildi-
riyor: , 

Blrk:ıç gün evvel İtalyan t2yarelert 
cephede Olrid alaylannm hatlan üze
rine bk beyanname atmışlarJır ~N 
inanılınası müşkül beyanname, onu 
atanl:ırıı. blr ŞE:refslzllk lekeslnl sür
mektedtr. Metni şudur: 

Glrldli askerler; İngiltere sırf kendi 
mcııfMıi uğrunda &lzl Arnavutluk 
dıı{;lnrına. attı. Güzel adruıızda. İngi
lizler evlerinizde efendiniz olamk ya
şıyorlar. Niçin çarpışıyorsunuz? Slzln 
büyük ıVenlulos ı unuz İtalya. ne dost
luk istemiş ve aramı.ştır. SllAhlannızı 
atınız VP bize ~ellnlz. Size kardeş mu
amelesi YB.Pac~ ve alzl adanıza ve 
allen.!7c iade ecicce(tiz. Size karşı sem
patlm'.zln llk delili olmak üzere içiniz
den bıı beyanname lle blrllkte bize il
tihak (decek olanlara 500 drahml n
receğl.7.. ı. 

Nefrettmlzl güçlük.le yenerek şu mU
şahedeyı yapmak ıztıranndıiyız: 

_Ofrtd"lller beyannamenin dıldıltt 
gunün ertesi gUnU 140 İtalyan ut.eri 
esir etmek suretlle bu beyannameye 
cevap Verml§lerdlr. 

Fakat her ~eye rntmcn bir ünlfoı·
mn t:ı.71yan ıt3iyanlann bir mlllctln 
namunıır,un sa~ın alınabllcceıçını dil
~ünebDnelerine ne demeli? A;cak şe
refsiz !nsanlar böyle şeyler düşfuıebi
llrler. 

Bugün 4 üncü sahifemizde: 

Tercüme mi, 
«adaptasyon» mu? 

Yazan: İZZET MELİH 

münasebatı 

B. Matsuoka • B. Molotof 
mülakatında B. Stalin'in 

de bulwıması nazarı 
dikkati celbediyor 

va sefiri istifa etmşitir. 

1 

F ransada bir aylık 
yiyecek kaldı 

Vicby 25 (AA.) - (Tass)ı 
iaşe Nazırı B. Achard beyanatta bu
lunarak Fransada ancak bir ay ye
tecek kadar yiyecek bulunduğunu 
söylemiştir. Fransız hükumeti 1 ni· 

Mo;;lfova 25 •AA.) _Afi bUdlriyor· sandan itibaren adam. baııı~~ günde 
Jpon Hariciye Nazın B. Ma~nolı:a'nı.& 180 gram ekrı:ek ~erılmeunı kaTal'" 
dün Sovyet Koııuı.erler Heyeti relsi ve la~hrmıştır. Saır yıyccek maddeleri• 
Harlcıye Komlsfn B. Moloto"Ja yııp- nin miktarının da azaltılmasına in• 
tı~ı mütakatta U. Stalin'ln de azır bu- tizar edilmektedir. 
lunm1.r;ı umuml nazarı dlkkatl celhet-
mektec!Jr. 

B. m:-Hn'ln ·.nülfık:ıtta ha2•.r buh.;•.ı- B. Stoyadinoviç Mısıra 
ması, 2·) kfmuın tanı 1941 denberJ J't! gidiyor 
memlei.et. arasuıdakJ. münasebetlerde Ö"' • . ... 
elde ermen büyi!k tcrnkkllerı göst'!rlr B~e 2S (AA.> -. grenıldı~ 
surette tel{!.kki edllmekted.ir.Malilm ol- ne .;ore B. Stoyadınovıç. Mısıra gıt• 
duğu bıere mrzkftr tarihte dnlmt bir mek üzere Sclanikte bir lngiliz harp 
Rus - .1;ıpon komisyonu teşkil olUlt- gemisine binmiştir. B. Stoyadinoviç, 
muştu. 13 martta otomobille Yuınanistan• 

İki nazınn bu mfildkatını pek k.~n dan geçmiştir. 
bir zamanda ıkU$adl ve belk.l de sly,~t 
ir anlat.llli.'11'.ı takip etmesi mfistelı!ld 
değildir. Hatıria.~dadır ki, epey zam:Ln. 
druıbetl Sovyet s•yaı.1 müşabltleri. iki 
memleket münasebetlerinin daha faal 
bir safhaya glrmesi için zeminin h:-ı -
zırlnnmış olduCUnu söylilyorlar. 

Tokyo 25 (AA. l - D. N. B. btld!rl
yor: 
HiikQ~n~tln .~ı.ıbarat bürosıı SÖ"'..eüsü 

1 
yaptığı beyanıı..ttn demiştir ki: 

; Bu ıabah Harlclye Neuı.retlnc ~e.ıcn 
bir teliınfa göre, B. Matsuoka Berlln. j 
de dfüı; gün kaimak !lkrindedlr. 30 

, martta Romavı.ı. hareket edecek ve ; 

ile demeli? 
Ajans haberleri arasında ııöyle 

bir tabir: cY egane sebepler>. 
Böyle 

dememeli; 
« Y eg&ıe sebep> yahut da, 

eğer sebep çoksa, cBaşlıca sebep
ler> 

demeli! 

Sirkeci Hamidiye caddesinde 7 /9 
llumaralı Meriı; oteli altmda Osma
na aid içkili lokantanın arka bah
çesinde bulunan mutfaktan dün ge
ce yangın çıkmış. çatıı;ı ve üstünde
ki •da kısmen yanmıştır. ~----------------,,,..11 di 

1 
ayın :u inde Gınya varacaktı-. Rorr.rı-l 

~------------~ da ü~ ı,ün kalnıa!ı mukarre!·d.lr. ~------------~ 

• 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 

1941 modeli 
ideal genç 

( SBBiR BABBRLBRi 
Pasif korunma Ayakkabı nümüneleri Tahsilat 

Şubat ayİ yekUnunda 
mühim fazlalık var 

) 
8ahlf e 3 

MUHABİR MEKTUPLt\BI 

lzmir umumi meclisi 
mesaisini bitirdi 

Her devirde - o unn maddt 
ve manevi modalarına göre -
gençlerin ideali bazı eaJıaiyetler zu· 
bur eder. Şimdi de W. Benette 
isimli genç ve yakıfdJı İngiliz, yeni 
yetiJen pek çoktan için imtisale la· 
:rık bir tip olıa gerektir: 

Hem Paris, hem Berlin üniversi
telerinde tahıilini bitirmiş; Göthe'ye 
dair bir tez yaZlt11'. Fakat eski za· 
manan a:erbabı seyf ve kalem» i 
gibi, ayni zamanda tayyarecilikte 
emsakiz bir pilot olarak temayÜZ 
etmif. Bilbaasa gece UÇQf)arıru onun 
kadar b-.aran olmadığı için B. 
Eden'le Gt. Dill'in son seyahatlerİQ• 
de tayyarelerini o kullllllmlf. 

Yeni tecrübenin hangi 
kazada yapılacağı yarın 

kararlaıtırılacak 

Kaza kaymakamlan perıembe gtl
nü öğleden sonra vilayette vali mu· 
avinlerinden B. Ahmed K1n1ğın re• 
isliği altında toplanacaktır. Toplan• 
hda pasif korunma ve paraıütçüle
re karşı mücadele hazırlıktan konu• 
şulacaktır. 

Beykoz labrikası da dört tip 
ayakkabı hazırladı Belediye muhasebe müdürlüğU 

her aylık tahsillt yeld~nunu çoğalt
maia çalıımaktadır. Şubat ayı tah

Ayakkabıcılar cemiyeti tarafın- nu dört tip kadın kundurasının sil8.tı 1,012,459 liradır. Geçen sene 
ayni ayda dokuz yüzotuz bin do

dan halle kunduralanna örnek 1mA.lln1 Süınerba.nk Beykoz kun- kuz yüz yirmi alb lira tahsilat ya-

İznıir <Aqam> - Vilayet umumi 
mecllsi, çalıfmalatını sona erdirmiş, 
vilAyetın llHl bütçesln.1 varidat 'fi 
masrafı mütevazin olmak üzere 
2,605,3!l4 Ura tesblt etmiştir. Bütçe 
idare ve muhasebe kısmına 369,020, 
natia işlerine 226,197 lira, vilayet tu
rlstik yollanna 323.376, maarif işleri
ne 989.280 lira, Zira.at ve veteriner iş
lerine 35.210 lira, sıhhat işlerine 
244,934 Ura, muhtelif ve müşterek işle 
re 417.377 Ura ayrılnuşt.ır. Vali B. Fuad 
Tuksat, bütçeyi iyi çalışarak ve tedkflt 
ederek mükemmel .şekilde hazırlnmıı 
olmalanndan dolayı azaya teşekkür 
etmiştlr. 

Muhakkak ki 1941 modeli ideal 
genç .•. 

Hakiki türk tipi de, ibtifamh 
devirlerimizde böyl~: En iyi 
nişan alabilen, en iyi ata binen. fa
kat en giizel masralan yazabilen 
adam! Mesela: 

Şirler JJençel knhrınıda olurken ıerzan 
Beni blr gözle:i nhuya zebun etti Felek 

demek inceliğini gösteren kwnan· 
dan ... Ve nice İstanbul çelebileri ki, 
Boğaziçi kıyılarında yqama zerafe
tini, söz nüktelerini, muıiki anlayıtı· 
nı haddeden Reçirmifken sefere çı
kınca birer Türk W. Benette'i ola
biliyorlar. Bu kabiliyet «bizim de 
kanımızdadır» diyebiliriz. 
Namık Kemalin kahramana «Cez· 

mi,, avni ruhtaydL 

Son İstiklal harbimizin yiikseltti-
. fi kahramanların sırtına, üniforma 
kadar frak da yak1'tı• Harp pliınla
rı kadar ban planlan da ellerine 
"e dillerine munis sıeldi. Ayni tarz· 
da muvaffakiyet gösterdiler. 

Demek her devirdeki ideal tipin 
umumi vasfı aşal'ı yukan tu: Mad· 
di, sert, haşin işleri olduğu kadar, 
nazik ve nazenin manevi mevzuları 
da başarabilmek. ..... 

Taklide değer, elbet bobstil kılı· 
l'ı değildir; kulaktan dolma bir lif 
ebeliği de değildir; yahut mercimek 
kafalı bir sporculuk? Asla ... 

Genç Yafta iki üniversiteyi devir· 
m~ken, Göthe hakkında tez yazmıı· 
ken, havaların ve motörlerin sırnna 
ererek karanlık fezalarm boşluğun· 
da emniyetle seyahat edebilmek, 
hedeAere ulaşmak menzillere ula,-
lırabilmek ! ' 

iste 1941 in ideali: 
W. Benette gibi olabilmeli ... 

••• 
Ne mutlu Benette . stil olabilene! 

(Va - Nu} 

Sarıyerde yapılan tecrübeden 
sonra yakında Adalar ve Üsküdar 
kazasında da birer tecrübe yapıla
cağını yazmııtık. Yarınki kayma• 

olmak üzere yapılan dört tip dura fabrikasından da ~tir. pılmııh. 
kunduranın Flat mürakabe ko- Halle tipi kunduralar satışa c;ı- Şubat ayı nihayetine kadar son 
misyonuna verildiği yazılınaştı. kanldıktan sonra yüksek tıatle d~kuz aylık ta~silit yekWı.u dokuz 
Flat mürakabe komisyonu bu satılan kunduralar& dokunulmı- ~~iyon dok~~ y.uz on bet hın ~okuz 

yuz altınıı ılci lıradır. Bu yekun ge
kunduraları Ticaret. odasına ver- yacaktır. Lüks kundura giymek çen seneki ayni aylarda elde edileın 
miştir. Komisyon, Sümerbanktan isteyenler, istedikleri fiat üzerin- tahsilattan fazladır. Vergiler içinde 
da. halk tipi kunduralara örnek den kundura almakta serbes bı- tahsilat miktan kabaranlar bina ve 

kamlar toplanhsında bu husus da olacak ayakkabı nümuneleri iste- rakılacaklardır. belediye vergilendir. 
konuıulacak, tecrübenin hangi ka- mişti. Sümerbankın Beykoz kun- •• .., ~ Belediye muhasebe müdürlüğü 
zadl\ daha evvel yapılacağı belli dura :fabrikasında lmft.l edilen Gomlek, boyunbagı önümüzdeki aylarda elde edilecek 
olacaktır. .. . .. Fiat milrakabe bürosu göm- tahsilatın eski aylara nisbetle daha 

Ekmekler 
dort tıp kundura numuneleri Ti- lek, boyunbağı, çorap fiatıerln1 fazla olmasını temin f'decek tedbir-
caret odasına gönderilmiştir. tedkik ettirmektedir. Şehrin her ler almııtır. 

Ticaret odası piyasada da ted- semtindeki gömlek, boyunbağı ,re -------
klkler yaparak Ayakkabıcılar ce- çorap fiatıert, satışlardan alınan Birlikler 

1940 senesinde yapılan 
teftiş le re dair 

Rapor hazırlandı 

Belediye sıhhat müdürlüğü, 940 
senesi zarfında muhtelif fınnlard.an 
ayrı ayrı zamanlarda birçok ekmek 
ve değirmenlerden un nümuneleri 
aldırmıı, tahlil ettirmişti. 940 sene
sinde yapılan bu teftiı ve tahlillerin 
neticelerini gösteren rapor sıhhıt.t 
müdürlüğü tarafından belediye reis
liğine verilmiıtir. Sıhhat müdürlüğü
nün raporuna göre 940 senesinde 
alınan ekmek nümunelerinden yüz
de yirmisi bozuk çıkm!fhr. Bozuk 
çıkan ekmeklerden yüzde on ikisi 
hamur ekmeklerdir. ' 

Sıhhat müdürlüğünün raporunda 
işaret edildiğine göre ekmeklerin 
hamur olması bir çuvıııl undan 94 
den daha fazla ekmek alınmak 
maksadile hareket edildiğindendir. 
Hamurkiirların mütehassıs blmavışı 
da nazarı dikkati celbetmiştir. Bir 
çok fırınlarda ekmeklerin hamurla
rı l 1 70 gram üzerinden ayrılma· 
maktadır. 

Belediye iktısad isleri müdürlüğü 
raporu tedkik edecek, bundan son
raki fırın teftişlerinde bu husus 
ehemmiyetle göz önünde tutulacak-
tır. 

miyeti ve Beykoz kundura fabrl- kft.r haddi, flat !arklan lncelenir-
kası mamulatı ayakkabılardan ken, boyunbağı ve çorap fabrlka
halk tipi kundura nümunelerini lanndan da bu hususta malftmat 
tesbit edecektir. toplanmaktadır. 

Halk tipi kunduralara örnek Fiat mürakabe komisyonu, 
olmak üzere Ayakkabıcılar cemi- gömlek ve boyunbağfur için halk 
miyetinden dört tip kadın ayak- tipleri tesbit ve UA.n edecektir. 
kabısı nümunesi istendiğini yaz- Halk tipi gömlek ve boyunbağlar 
mıştık. Fiat mürakabe komisyo- bir kaç sınır olacaktır. 

Kendi kendini 1 

bağlamış 

Kagadan aldığİ· 614 lira 
bir arsada bulundu 

Galatada bir bisiklet mağazasını 
dün sabah açan mal sahibi ve müs
tahdemin bekçi Hüseyini ayakları 
ve kollan bağlı olarak bulmuşlar
dır. Keyfiyet polise bildirilmiş, Hü
seyin bağlandığı yerden çözülmüş 
ve isticvap edilmiştir. Hüseyin, ilk 
sorgusunda mağazada bulunurken 
hırsı;ların geldiğini ve elini ayağıını 
bağlayarak kasadaki 61 4 lirayı alıp 
gittiklerini aöylemiıtir. 

Karilerimizln 
mektuplan 

Nedir bu fransizca
perestlik? 

Ankara radyosu ve Anadolu 
ajansı, e:neşrlyat• sözümüz varken 
şimdi de blr cemlsyon• lfltı çıkar
dı. Bu tabir beynelmilel değil; 
fransızcadır. Bu, acaba neden? 
e:Neşrlyat. sözünün günahı arap
ça olması ise bu da fransırea blr 
sestir. Anadolu köylüsü ceınlsyont 
lA.fını n~yattn.n daha iyi mi an-

lar? 
NedJr bu fransazcapereat.ılk? 

Llmartln caddesi 1 
Mahmure Albayrak 

Cinayet 

Ticaret Vekaleti bunla
rın faaliyeti hakkında 
bir broşür hazırlıyacak 

Bir sene evvel lzmir ve lstanbul
da teşkil edileın ithalat ve ihracat 
birliklerinin mesaisi ile Ticaret Ve
kaleti yakından alakadar olmakta
dır. 

Geçenlerde İzmir ve lstanbuldan 
Ankaraya giden birlikler mümessil
leri Ticaret Vekilinin huzuru ile Baı· 
vekilimiz tarafından da kabul edil
miş, dilekleri dinlenmişti. 

Ticaret Vekaleti, birliklerin te
şekkül tarihlerindenberi ne gibi fa. 
aliyet gösterdiklerini tesbit ctmeğe 
karar vermiştir. lstanbul ithalat bir
likleri namına kahve ve çay ithalat 
birliği umumi katibi, İzmir ihracat 
birliklerinden bir mümessil dün ak· 
şamki trenle Ankara hareket etmiş· 
tir. Her iki vilayetin mümessilleri 
Ankarada Ticaret Vekaletinde on 
beş gün kadar çalışacak, lzmir ve 
İstanbul ticaret birlikl~rinin mesai· 
!erini toplayacaktır. 

Müteakiben birliklerin mmailerini 
gösteren bir broıür hazırlanarak 

tabedilecektir. 

Terziler cemiyeti ucuza 
makara veriyor 

Emniyet memurları tarafından 
yapılan tedkikat sonunda gece ma

K ÜÇ Ü K HABERLER ğazaya hariçten kimsenin girmediği 
anlaşılınca Hüseyin sıkıştırılmıııtır. * Zehra ve Emine isminde iki Bunun Üzerine Hüseyin itirafta bu-

kadın ötekine berikine sarkıntılık ')unmuı, kendi kendini bağladığını Makara tevziatını T erzilcr cemi-
l b . ki d - Bir koca, karısını do'"ven t' ·· · ld ~ d k ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• d k yakalanmıc birinci sulh ve para arı ır arsaya .sa a ıgını ye ı uzerıne a ıgın an ma ara te-

e er en "'' " l · • P 1 d b 1 d 'k' k 1 t T ceza mahkemcsindl. yapılan duruş· soy emıştır. ara ar arsa a u un- iki kardeşten birini arı ı o ay aşmıştır. evziata ce-
m.ıları neticesinde üçer gün hapse muş, Hüseyin kendi kendini bağla- öldu·· rdu" miyet müdahale etmeden önce ter-

Dünkü nüshamızda Türk - Sovyet mahkum edilmiştir. yamayacağındll4-ı cürüm ceriki sorul- zilerin kullandığı makaraların pake-
dl"klarasyonu hakkında Londradan muştur. Hüseyin, emniyet direktör- ti 750 kuruııtan 800 kuruşa kadar 
gelen müstakil Fransız ajansının * Barsak ve deri ihracına ait mın- lüğünde memurların huzurunda ken- lzmir 25 (Telefonla) _ D 1 l satılırdı. Terziler cemiyeti makara-
tclgrafının serlevhası cSovyetlerin taka ticaret müdürlüğü tarafından dini bağlamış ve suçun yalnız kendi kuyuda havagazı amelesi İzzet~ a~~ nın paketini 650 kuru~a satmakta-
teminatının manası ... olacak ı·ken hazırlanan kooıten,·an listesi Ticaret taraf da . 1 d'V' .. b t L • t' .. Al' 11.1 h d d d dır ,, ın n ış en ıgını ıs a c mış ır. gun, ı ve n e me a ın a iki kar· ı · 
yanlışlıkla .-Almanyanın teminatının Vekaleti tarafından tasdik edilerek Sııçlu Hüseyin adliyeye teslim edil- deşi bıçakla muhtelif yerlerinden Maliyet fiatini düşürmek için 
manıısı> dizilmiştir. Telgrafın mün- İstanbula• gönderilmi~tir. Bu konten- miştir. 1 yaralamıştır. Sebep, bu iki kardeıin bundan sonra makara ithalatı doğ-
derlcabndan dn anlaşılan bu yan- janla hariçten 750 bin liralık deri daha evvel İzzetin karısını dövme· rudan doğru) a Terziler cemiyeti ta-
lı~lı~ı itizarla tashih ederiz. ithal edilecektir. Florya plajında yeni !eridir. İzzet yakalanmıştır. rafından yapılacaktır. Makaralar 

Z * Osküdarda Mchmed paşa ma· kabineler yapılacak İzmir 25 (Telefonla) - Amele cemyiete kayıtlı olan azalara dağı-
ihni paşa köşkü yangını hallesindc .~ski ham.~m.?a çalı şan Florya plajları Ü~ sene müddetle izzet tarafından bıçakla yaralanan tıldığından cemiyetin aza adedi git-

h )
Elre.nkö.tündc. Böcekli cami ma· Ali Can kulhana komur atarken bir müstecire kiralanmışlı. Belediye, Mehmed hastımede ölmüştür. Katil tikçe çoğalmaktadır. 550 kuruş 

a esı d T b l h t k ld ) ctır ' izzet hakkında takibat vapılıyor. kaydiy.., ücreti ile cemiyete yazılan 
Z'h . n e üccar aşı sokağındaki yara anmııı, as aneye a ırı mı,,. · p!ajlardaki mevcut knbinelere ilave· J 

1 nı pa k ' k d 200 k b terzilerin sayısı 150 ye çıkmıcur. 
d w şa ôs üniin evvelki gece * Küçükpaznrda oturan yedi ya- ten yeni en a ine inşasına ka- Para•u"tçu'"lere karşı " 

Yan ıgın· k y G r . . rı· 1 3' Cemiyete yeni. talepler yapılmakta-.. k · Yazmışlı • angının üçün- şında Güler adındaki bir kız azi rar vermıştır. aj müsteciri be edi-
~u attaki odalardan birinden çıktı· köprüsünden geçerken 1 749 numa- yeye müracaat etmiş, iki yüz kabine- müdafaa tedbirleri dır. 
gı a,nlaşılnıı tır. Y b dd · · 0 ht' k v d 1 · 25 (T l E 1 ) P t w d" angına ae ep ya· ralı otomobilin sa mesme maruz nın ı ıyacı arşıı&mayacagın an zmır e e on a erşem· * Balatta oturan Kemal ile bir 
aga uıen bir sigaradır. kalmıştır. Çocuğu yaralayan şoför bahsederek yeniden İnşa edilecek be günü şehrimizde paraşütçülere otel müsteciri Abdi Vodine cadde-

B yak • .lanmıştır. kabine sayısınır. bir miktar daha art- karşı müdafaa tecrübeieri yapılacak- sinde karşılaşmışlar, aralannda çı-
;:o}Ju llalkevinden: * Şükrü, lsmail, Zeki ve Kemal tırılmasını istemiştir. tır. kan bir mesele yüzünden kavgaya 

18 d/~~m4lızı· ı::eTrşembbe gdünkül skaat adındaki dört çocuk Sultanhamam- Belediye Lu sene Florya plaJ' la- Z l J tutuşmu§lardır. Abdi bıçakla Kema· 
b ıı epe aşın a mcr ez . . .. e ze e r h l'f ı · ,.~na.,ında Dr, Hüs~yin Kenan Tun!l- daki lianlardan bırınden 24 gomlek rında yeniden 500 beton ve ahşap İ • 25 (T 

1 
f 

1 
) B 1 mu ~e 1 yer erınden ve kavga~ı 

A<ın tarafından All 1 dl l d" k k 1 t j k b' . . . ZlnD' e e ona - u sa- ayınnaga çalışan Hasan Tezcanı bı-
hiyatın rol~ • e er e~.n v ru- çalmıf, satar en ya aanmışır. a me ınşa ettırceektır. Yeni kabi-,bah İzmir Torbalı ve Dcg~innende·ıl v• d 1 M~ • 

• U11 mevzu unda muhim bir . hk 1 · .. .. .. d . • . . . • egın en yara amıştır. utecavız 
konferans verılEcektlr Suçlu1ar ikincı sulh ceza ma eme-: ne erın onumuz elu plaJ mevsımıne 1 rede hafif zelzeleler olmu•tur. Hasar yaka'anmı• ya 1 1 h t k 1 

H k · · 1 d' '- d · · ·• · 1 1 k " • .,, ra ı ar as aneye a • er es gelebilir, sine •evkedilmıı er ır. ~a ar yetıııtınımesıne ça ışı aca tır. yoktur. darılmıştır. 

Tashih ve itizar 

Bay Amcaya göre •.. 

Vllayet bütçesinde 207 ,ooo lira a~ıt 
ve eski senelere ald Ödenmesi lAzım 
gelen '/00,000 liralık da bir borç vardı. 
Bwılan kapamak ve vlUlyet hizmetle
rini layıklle görmek lçln muhasebet 
hususiye varidatını yüzde 75.80 nlsbe
Unde ~hsil edecek bir teşk1111.t kad
rosu vucude getırilml.ştlr. 40 kadar 
tahsildar çıı.lıştınlncat, haliye ve ba
kaya vergllerln tahsiline büyiık ehem
miyet verilecektir. 

İzmirde Yardımseverler 
cemiyetinin faaliyeti 

İzmir yardımseverler cemiyeti ldn.re 
heyeti, reisleri Bn. Kevser Tuksalın 
relsliğinde Halkevlnde sık sık topl:ı
narak y:ırdıın:ı muhtaç olanlara yııp1_ 
lacak yardımlar üzerinde kararlar al
makta ve bu kararları tatbik etmek
tedir. Cemiyetin kurulmasından henüt 
lki ay kadar zaman geçtiği halde bu
gün 2000 llra kadar parnsı ve yn:-dıma 
yanyacak birçok eşya ve vnsıtalan 
vardır. qemiyet mensuptan, gt'Uplar 
halinde Izmlr ve Karşıynkad:ı faali
yet göstermekte, hem cemiyete vıı.rt
dat temin eylemekte, hem de yıı.rdı
ma muhtaç atlelerl bularak onlara 
mümkün yardımı yapmaktadır . 

23 nisan çocuk bayramı için de ce
miyette mühim hazırlıklara başlan· 
nuştır. O gün yoksul yavn.llara lç ça
maşı::'l, elbiseler ve ayakkabı tevzi 
edilecektir. İzmlrdekl kaput bezi fab· 
rlkalarından temin edilen parça bez
lerden çocuklara gömlek ve sair giye
cek eşya dikilmektedir. Cem1yetin ida
re heyetini, İzmlrln maruf alle kadın
lan teşkil etmektedir. Reisleri, vnıı B. 
Fuad Tuksalın refikası Bn. Kevser 
Tuksal'dır. 

Kurumu, bu hayırkAr ve vertınıı 
mesaisinden dolayı takdir ederiz. 

İzmir nüfus idaresinin 
faaliyeti 

İzmlr nüfus dalreslndert halkın lf
lerlnl süratle görmek maksadlle vali 
B. Fuad Tu.Ual tarafından lll.suml11 
görülen bazı tedbirler alumuftır. 1111 
tedbirler meyanında bazı memurtamı 
tebdlll ve yeni memurlar tayini de 
vardll'. Aynca geceleri de çalıtma' 
suretlle memurların eırtı ve blrUcmlf 
işleri süraUe esas kütüklere tşlemtıt 
için Dahlllye VekAletlnden müsaade 
lstenmL,.-tlr. 

İzmir hükfunet konaği 
tamir edilecek 

İzmir hükfımet konaıtınm esaslı su
rette tamiri için Maliye VekAletln,1~ 
17,500 llr:ı gelmiştir. Derhal münakasa 
nçılmıştır. İzmir hiikilmet konatı, 80Q 

zamanda epey esklm!J hale gelınlştfA 
Bu para lle esaslı surette tamir edJ. 
lecek ve bazı ilaveler yıı.pılacakt!r. 

Kocaeliye dokuma 
tezgahı gönderildi 

İzmit 25 (A.A.) - lktısad v. 
kaleti sanayi umum müdürlüğü tara
fından Kocaeliye gönderilmesi ka
rar1a'ltırılmış bulunan 200 dokuma 
tezgahının birinci partisi gelmiştir. 
Vekalet ayni zamanda bir de doku· 
ma ustası göndermiştir. Bu usta vi· 
layetin muhtelif yerlerinde açılacak 
ve birer ay müddetle devam edecek 
olan kurslarda dokumacılık hakkın· 
da dersler verecektri. ilk olarak 
Kandırada açılacak kursa timdidea 
1 30 vatandaı kaydedilmif bulun
maktadır. 

"a~a~aromuzda gene bir yenilik 
B. A meal. .. 

Tör m':d:- Duydum, Vedat Nedim 
u ur olmuşl ... 

- Hayır, ondan başka yenilik: ... Muharebe yerlerinde dolduru· 
Radyo idaresi birçok yeni plaklar lan bu plaklarla dinleyicilerine hava 

· · bombardımanlanını ••• getırtmıf .•• 

• .. Deniz muharebelerini ... . . . Mitralyöz ateşlerini dinlctecek
miş 1... Bunların yerine neşelendirici 
plaklar getirtse acaba daha iyi ol
maz mı.>dı? ... 

B. A. - Bunlar dıt neşelendirir 
bayım! ... 

- Neşelendirir mi~ ... 
B. A. - Öyle ya, bunları hangi 

vatı.ndaı dinlese yurdumuzun ııukU
nuna bakı~ neıclenirl. •• 



Sahife 4 

rikir ve San'a't 

Tercüme mi, adaptasyon mu ? 
Yabancı piyesleri millileştirerek 

dilimize çevirmek doğru mudur? -
Hususi muhit ve yerli vasıflar -
· "Meş' aleler,, in misali 

• Yazan: iZZET MELiH 
Senelerdir, bu bahls zUın1m1zi Jorat: het'ln Aman hanım, Blru ıus'u ve sa

Ttyııtro eserlertnl aynen mJ tercüme lre_ 

A KŞAM 

Teşekkür 
Zlyalle çok müteelllm olduğum rt?-

1lkamın cenn?.c merasimine iştirak 
ınt.tundn bulwıan, çiçek gönderen 
meslekdaş ve dostlanmıza ve canöan 
bağlılık ve sevgi göstermiş olan we
bele.rtme ve cvrmıze gelmek zahmetini 
lht.lyar buyurruı ve mektup ve telgraf
la taziyette bulunan zevatn samımı 
te§ekktlrletl.m1n arzına gazet.enlzlc 
vesateUnl rica ederim. 

Dr. Alol Muhtar Özden 

MUnir Nureddin 
KONSERi 

.,, Sah akşamı 

MELEK 
Sinemasında 

r 
BU AKŞAM 

MELEK sinemasında 
Büyük ltejisör ERNST J,UBITSCH'in 

ve 
l\IARGARET SULLA VAN • JA~IES 

STEW ART - F RANK MORGA~ 
tarafından temsil edilen 

AŞK iLANLARI 
Nefis Komedlsi takdim edilecektir. 

26 Mart 1941 

etmeli, yoksa. cadaptasyonı dedltlmtz Nihayet Darfilbeday1, ıŞehlr Uyat.-

usulü tatbik ederek, yanı muhiti ve rosu-. ısmını a'larak Ertuıtruı Muh- ....._~============~ phıslıın mllllle§t.lttrek mı dilimize sin'fn idaresine geçince a daptasyon, .ıılll 
cevlrmcli? Ta, Darülbedaylln ilk ede- ltomedl kısmında devam ettl ve dram 
bi heyetıc.:1nde, Halid Ziya, cena.p Ş~- aube!inde daha ziyade tercümeye ıı
h abettln, Hüseyin Suad, Reşad Nuri dildi, amma gene ara.sır" ı:repebaşı 
•e Ibrahlm Necmi ile kaç de.ta bu sahnesi o mahud yola sapıyor. Eclebl 
sualin karşısında bulunmuş ve mcse- kıymeUerl olmayan •odvtllertn, hafif 
leyi münakaşa etml.ştlk. İyi hatırlıyo- komedllerln, Zt"Vk ve mebııretle ol
runı ; Askı .Ueoına müelllrınin fikri §U ma.sı prtUe, adaptasyonunu bir dere
ldl : ceye kadar kabul edelim. (Kaldı ki bu 

Filme ilave olarak: EN SOS FOX 
dünya , • ., harp havadisleri. 
DİKKAT: Bu gece için Loca 

kalrnanuştır. Koltuklar sabahtan 
it1baren aldırılmalıdır: Tel: 40868 

- Esas ıtlbarlle, aynen tercüme ta- blle, piyeslerin muhnrrirlerlne karşı 
ra!tanyım. Fakat memlekeUmlzde ve ncalp bir lAübnllliktlr.) Fakat yüksek 
yerli şahıslar aramnda geçen bir nın- san'at eserlerlnf, .sadakat.siz ve .key!i 
cera halkın dalın. hoşuna gidiyor. bir şekilde oynatmamız müdafaa edl
Halbuki temaşa kaidelerine uygun, lemez, kötü bir usuldür. Ve buna nlha
canlı piyesler tellf edrcek kabllfyette yet vermek zamanı gelip geçmiştir; 
değiliz. Ne yapalım? Şlmdlllk .-adap- zira: 
tasyonı>a müracaat ederiz. Bu. mu- ı - Ecnebi bir tomedl veya dramın 
harrirlerimlz lç!n bir nevi mümarese tasvir ettiği muhit, iklim ve A.deUer, 
olur ve onları, kendi karlhalarından canlandırdığı şahısların t1k1rlerl ve 
eser çıkarmaya hn.zırlnr... duyguları bize uymaz ve eser fena 

üstad, nazar1ycsint tatbik ederek cdoublcıo bir filme benzer. 
en·clfı Dumas Flls'ln l<'nıncillon'u ve 2 - Adaptasyon fllfı.n yabancı edip 
PalllPron'un ı.a sourls'&ini Firuzaıı veya pirin eserini .. Türk edebiyatına 
ve Farr. acllarlle millileştirdi ve sonrn. mn1 edemez, çünku ortaya çıkanlan 
Kabııs'ü telif etti. şey, set;ıyyesl ve mflnnsı olmayan,_ hly 
cAdaptasyo:ı ıı HnJJd Zlya'nm ve bir s;ın at şub~lne glremtyen mutc-

bllhassa benim gibi tnmamllc a!ey- reddı bir mnh.ılktur. .. . 
hinde olanların naznnndn kısa bır 3 - Adaptasyon, muellifın ismini 
köpni olacak ve çabuk doğnı yola, koymamıza rağmen, bir nevi intiluıl
tercüme ve telife varılacaktı. Mnale- dir ti miııt gururum~ dokunması 
ser boyle olmadı; aradan yirmi be~ 19.zımdır; belki de muelllfin namını 
sene geçtiği halde köprüyü aşamadık, mı:sküt. geçmek daha münasip
onun üstünde verlcştUt ve meseld iki tir, hiç olnıazsa o adama, bll
tlç haftn evvel· Henry B:ıtnllle'ın e~ meclllU. yeni ve değl§ilc bir metnin 
yüksek mevzulJ bir dramını, ıeş'a - mesullyı:_Unden hisse verilmemiş olur: 
leler diye adapte olarak seyrettik! Bu Hem muelllfl~ veya. veresesinin reyı 
usuHin sakim taraflarını lznhdan öıı. soruluyor mu Aynca. t.edklke değen 
ce blrnz geriye bakalım: kan~nl haklan bir tarafa bırakalım, ı 

... o muelllfe veya verescye kn.rşı mane-
MnlOmdıır ld Ahmed Vefik paşa vl ve beşeri bir vazlfemtz yok mu? 1 

Moller~·ın bazı komedilerini, endı;r 4 - Halkın yerli piyeslere karşı gös
kullanılıı.n on heccU vezinle ve kafi- terdlği rnğbetl karşılamak 1çln mtira
yesiz mısmlarlıı tercüme etmi~tlr: caat edilen ndaptasyon c;aresl ya.hud 
Le Tartoffe, r.e Mlsantbrope (Adam- desisesi Türk muhnrrlrlerlnln lhmall
cıl), ı:t:cole d es Maris (Kocalar mek- nı okşar, •kolaylık varken neye kata
tebi), l.'Ecole dcs Femmcs (Knrı1:ı.r mı yorayım-. rc.havet.lne düşürür ve te
mektebi} gibi.~ Le Depit Anıoureux'yfi ıınn, lbdaın gcci~:ı!eslne sebep olur. 

Sözlerimi yeni olan bir misal lle tc
yld edeyim: 

Les "ıambeaux'da Henry B:ıtnllle. 
Mösyö ve Madam Curle tarzında iki 
buyük fll!ml, pek güzide bir doktoru 

BUGON Matinelerden itibaren 

ALKAZAR 
sineması 

Mevaimin yeni bir tahe8eri o lan 

KAÇAKCILAR 
ÇETESi 

PRESTON FOSTER 
ve 

İRENE HERVEY'in 
temsil ettikleri Müthi~. Çılgın 

ve Korkunç bir ııergüzeşt dramı .. 

Bütün bir şehir halkı heyecan 
içinde .•. Eararen~iz kanlı cina

yetler... Sinema perdesinin 

tüyler ürpertici bir harikası . .. 

Dünyayı hayran eden kahramanlarile hakiki bir tarihe sahne olan 

BUGUNUN LONDRASI UYUMUYOR ... 
8L1ÖN1DRA'""iJiüM'UY'ôR:: ... 

CONRAD VEiDT 

!!" !~~= YARIN AKŞAM L A L E ;J;;:mu!~ 
FEVKALADE 1LA VE: T ayyare ile en son gelen 2 mühim Harp Jurnalı. 

1 - TÜRKÇE BRJTIŞ PARA- 2 - R U M C A YUNAN 
MUNT JURNALDA JURNAL 1 

A - İngiliz kuvvetleri Yunant,tanda ..• A - Arnavutlukta ileri harekat . .. 
B - Şimaranın İş..,ali ... B - Akdeniı:de son mühimdonanma harbi. 

C - AfTika muhareb eleri ... C - lstihknm tcı' ' arının faaliyeti ... 

Ani bir yangınla hu F E R A H Sineınasının bu ıene mukaveleye raptetmiş 
kere yanan olduğu mevsimin en büyük filmlerini 

~-:;:::.A Z A K Sineması ~~:r 
Pek büyük fedakarlıklara katlanarak elde etmeğe m uvaffak olduğunu ıayın müşterilerine müjdeler. 

YEŞiL CEHENNEM 
KÜÇÜK MELEK 

ÖRÜMCEK ADAM 

SARIŞIN ŞEYTAN DOKTORUN AŞKI 
ZANZlBAR ŞEYTANİ ŞUA 
SEVİL BERBERi KARA ÇAYLAK 

gibi herbiri birer ıaheser olan Hu filmler bu ıene &nemamızda gösterilecektir. 

!~~~1!a ;m~alirUÇifltMELEK -Bugün] 
1 

Ma~inelerden 
ıtibaren 

JOAN BLOND ELL BİNG GRKOSBY - JHISEIIA AUER 

de nes1rle çevirmiftl. Lli.kln Velik pa
fa gene Mollere'ln birçok komedisini 
adapte etmiş VI? böylece bizde bu çığı
n aç:ın muharrir olmuştur: Zor Nikah 
(Le Mariage !orce). Zoraki Tablb 
(Le MCdecln malgrc lui). Yorraki 
Dandini COeorges Dandlır), Aıariya 
(L'avarc}, l\leraki <Le Mala de İmagi
nalre),. avruk {L'Etourdi), Dadu Ku1-
Jarı il.es Prccleuses Ridlcules)... Fil· 
h:ı.l:ikn. Ve.tik JY.lŞanın şöhretini asıl 
bu adaptasyon'lar kurmuştur; ekseriı;I 
gayet hoş ve znrlf buluşlarla. doludur 
(mcsclfı. Yorgakl Dandlnl'de şahıslar 
Rum, Aza.ry:ı'd:ı Yabudldirl) Ancak 
bu piyeslere artık Mollcre'in cscrlcrl
d.ir, denemez. Diğer cihetten bu adap
tnsYon'lar, ne kadar muvaffakıyetli 
olursa olsun, edebiyatımızda. Mohc
re'Jn Frnnsa'd..ı tuttuğu mevkiden pek 

ve dahi bir romancıyı sahneye k:oynr , 
ve bu müstesna şahıslar arasındaki l J 1 

2 f''>; . r~ Sinemacılık aleminin en büyük ha

rikası, insan havsala ve zekasının 1 hlss1 bir dmn:ı anlabr; vak'a, Paris- KORA TERRY I 
~~~;a::ı~:e:i~~ı~~~.rrı~ı ~~şr!t~~~ 1 
ve devasını bulmaktan bahscdlllr, _ _ 
çaııpl§an fikirler ve duygular, beşeri-
yetin fevkinde, sanki bir yıldızdan dl- Tepeba~ı dram kısmı OJlllllll 
ğer yıldıza uçan mcş'alelerle aydınla- gece ıaat 20,30 d a lllll' 
tJlır ... Velhasıl §nlnslar, muhit ve lk- H ü riyet Aparbmanı 

mnmlle hususJdlr. Boyle bir flk1r e~- d" k ·· -
rinl nasıl ve hangi sallhiyetıe değiş- ı ısmı gunduz saat 

Alevler arasında bir memleket, 

feveran halind e bir volkan, Balta 

eirmemiı ormanlard a vahıi hay
va nlar, bütün memleketi altüıt 

ed en büyük kasırga, ölümle m üca

d ele, A rsla n, Ka pla n ve Timıah· 

lann hücumu ve bunlar arasında 

beyaz avcı kadın. 

' . 
kavrayamayacağı büyük mizansen

li emsalsiz maceralar ııinema roma
nı ... 100 0 ]erce figüran ... Tüyler 

ürpertici ve helecanlı sahneler ... 

Bu muhteşem programa çok mü

him 2 ili.ve: 

daha aşatı bir yerde kalır. 

Hm müellifin mem1~~etine aittir, ta- istiklal caddesi kome· ı ııı ıııı t 
tJrlr, şurasını burasını keserek, şahıs- 14 d e çocuk oyunu ıu 
ıarı başka lshnler ve başka ruhlarla gece aaat 20, 30 da lagiJizler Büı,.azide • Eritre cephesi - Agordat t ehrinin zapb - Atinada yapılan muazzam General 

başka bir muhitte ve başka bir lkllm- --~D~A~D~I----~•:•:11:11:11:•:____:'z!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!__2M~et~~a!k~ıaa~m~c~en~az~e~m~er~as~İmı~-_!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!,~ Vefik paşanın Dekbazhk başlığllc 
millileştirdiği •LeS fourberies de Sca
Pin• l AH bey Ayyar llanwı diye 
adapte etti. CH"r lkl k1tnptn SCapln'ln 
lmıl Hnmzn'dır.l Abdülhamid saltn
natınııı ilk zamanlarında L'Avarc 
ıPintl llamidı namlle çevrilmiş ve 
Teodor Kasa:;> tarafından neşrolun

muştur. 
Sonraları, Güllü Agob'ıın ve Ma

n:ıkyan'ın snhnelerinde oynanan ec
nebi piyesler hep tercüme idi, <tn.bli 
pek yanlış ve pek kötü metinler ... ) 
Es:ı.sen ıfrenk.lerln muaşakalan ve 
m:ıcernlnn o zaman mlllileştirllemez · 
dl . şeriata ve hareme mugayir görü
nllr ve menedllirdl. 

Yuknnda lşaret ettiğim gibi, Meşru
tJyetl tnklp eden senelerde adaptas
yon usulü revac buldu, Darfilbedaylde 
Hilseyln Suad'ın Çürük Temel'lnde~ 
sonra birçok frenk eserleri adapte 
olarak oynandı: İbnürrefllt Ahmed 
Nurlnln His..;ei Şayia, Ceu Ka~una ve 
Dört.cihar'ı , Tahsin Nahld'fn Bn çiçek 
Jki böe~lı!i, isnıall Muştak'ın Aşlı: l!yu 
maz'ı, Cenap Şebabettin ve Hüsey1n 
Su:ıd'ın K üçiik Beyler'i, Selim Nüz-

de ya.şatınz? 
Net.ekim hevesli ve çalışkan Mebrure 

Sami hanımın gnyret.l adaphısyon yo
lunun zorluklarını yenemedi, insanlar 
ve vak'a bize hiç uymadı. Şerem bir 
düello 118.dlsesi de. l1ele o yük.sek mm 
evinde, sınta..rı, fıdi blr cinayete çev
rildi! Fazla olamk, Batallle'm idcllnlı, 
romant.lk üslubu, ll'ıubal1 ve basit bir 
komışma şeklini aldı ... Fakat te:rcUme 
veya adaptasyonda üsldp meselesi ay
nca tedklk olunmaya değer mühim bir 
bahistir; onu bugün kanştırmıyalım. 

••• 
HülAsa: Tlya.tro eserlerini, hele 

edebi kıymeti olan plyeslerl adapte et
me..\:, san'atle alAkası olmayan kötti 
bir usuldür; hak ve değer tanıyan, 
medenı bir mlllet olmamız itibarile d~ 
bw1a tenezzül etmemeliyiz. 

Tutanda htlllsa etttttm sebepler
den dolayıdır ti, MaarU VekJllltı, Aii
tara Konaervat.uan ve llerldelr.1 Dev
let Tiyatrosu için hazırlııdıtı eserleri 
Yabancı dillerden aynen tercüme et
tırmek kaidesini toydu n adaptasyon 
tnmnı ltatıycn reddetti. 

İnet Melih 

E. Merek - Darmstadt Fabrikası 
Tıbbi mü tabzarlanııdan mahtellf ç~şldlerln memlekete retlrilmlf 

ve ivasa a ılı:anlmvt olduğunu ilin edem. i ••••••lllil 
ALFRED PAL{}][A ve şm:tıa..ım 

Büyük bir şehir, zengin bir Kanadalı olan M A D L E N 
L ft V R E N S 'in ort.adan kaybolmasından dolayı korku 
ve dehşetin doğurablleccği bir karğaşalığa maruz kalmak 

tehlikesidir. Hertes bu 

GAiP iZLER'i 
aramaktadır. 

ACABA KATL mi OLUNDU? YOKSA KAÇmIWI mı? 

işi e ŞARK sinemasmda 
CUMA AKŞAMINDAN İTİBAREN anlayacatuua ar budur 

istanbulda büyük heyecan 
Hıncahınç seanslarda seyredenleri göz yaılarına boğarak şimdiye ka
dar tadılmadık dehalı b ir a,k mukild aleminin eo,kunlukla n na irdiren 

IMARMARAI sinemasının m!::~~. 
DANKO - PiST A 
(Macar Senfonisi) 

TÜRKİYEDE iLK DEFA 
Cidden görülmemiı harikulade nefaıetinin uyandırdığı emsalsiz 

raibet ilzerine: 

BiR HAFTA daha gösterilecektir 
Ayrıca Programa: YUNAN HARBiNİN 3 NUMARAU YENi 

JURNAU illve edilmittir. 
RUMCA: · Arnavutlukta Yunan - ltalyan topçu düellosu • ltal

yanlardah alınan mühimmat • Yunan erU.nıbabriyesi cephede .. , 

Sayın İstanbul halkına 
Haftalardanberi müeaeselerimize yapılan yiizlerce müracaıit üzerfoe 
Türk filmciliğinin dillere d estan olan harikasını görmiyenlcrle tekrar 

görmek istiyenlere b ir cemile olarak: 

Son 1 Milli 1 1ALEMDAR1 sinema-defa Jarı 

KAHVECi 6UZELi 
ni buıünden itib aren bir balta daha e österecektir. 

.&.,.rıoa 
Baılı bqına bir film olan bütün dünyaya ıöhret ıalmıı Amen1calı 

Methur dahi Polis Hafiyeıi 

NiK KARTER 
Walter Pidgeon - Rita John~on 

TAK si M sineması .Buaün ::~~erden 
TORKÇE sOZLO ve ŞARKILI 

SiHiRLi YUZUK 
J Efsanevi bir ~it hikayeıi, dertli bir Alkın f eryadr. Çıldırtan J:>ir huretin acı name

lerini terennüm eden Türk maeikill yanık Türlr. p.rkılarla • Üslenen Şark 61ınt. 

- Musiki A.daptasyonu ARTAKi CAN 
Okuyucular: SUAD GON • NUMAN tçıJsES • lBRAHIM • OSMAN .,. 

NF.Z1HE: UYAR 
C-lenlar: SADi 1$11.A y - $0KR.O nJNAR • CEMAL COMBOS ·HASAN 

DRAMALI • EMlN • tsMIJL - H. TAHSiN. 
Arzuyu umumtüzerine illveten : 

AÇILMAMIŞ ,KONCA 
2 Mühim film ~rden 



SÖZON OELiŞi· __ _ En ziyankar 
mahluk! 

Beğendiğimiz •• 
şıır 

O ostum (Va - N4) paZ81" günkü yamnda, Oktay Rifat'm 

cGün sonu konuşmasın isimli şiirinden aJıp güzel bir 
niimune diye gösterdiğim parçayı beğenmekle beraber, hoşuna 
&idea flirin yenilerden birine a1d olduğunu öğnıince dalına yap· 
Cliı cFa'kat uizim ..•• feldlndeki itirazı bu sefer yHı ile tekrarladı. 
Dünkii fıkrasında. kendisinin geçen hafta çıkan aSoka.k köpek· 
lerio ba§lıkh KiiseJ yaasınclan bası cümleleri serbes mısra halinde 
üip Oktay Rifat'in mısralannı da cümleler haline getinlikten 
•nra «Öyleyse mnnıume ile meosure arasında ne fark vardır?» 
aualini soruyor. 

fttrar ederim ki yeni ~illerlle, (Vi • Nô) nun .sokak kii· 
pekleri» isimli yansırun o güzel cümleleri de, Oktay Rilat'ın şiiri 
de tatsızlaşnuş. Çünkü biri yazı5llll nesir olarak, öteki pir olarak 
?azmıştı. (Va - Su) se~ nazimde, zahiren hiç bir mantıki sebep 
yok gibi görünmekle beraber, cümlelerin kesik, kesik aHalta nra
lanmasının gelişi güzel bir serpme olmadıiaDJ, pirin en1an sıra· 
larken bir ahenk peşinde kC)ftuğunu benden (Ok, hem tle çok ~· 
Jyi bilir. Meseli Narlm Hikmet'Jn serhes mısralannı da. böyle_. 
dtvam f'den cüm1eler haline koymak kabildir amma o saman bu 
adama niçin şa.iT denildiğini anlamak kabil olınn. Zaten bir şiirin 
tadıru kaçuma.k için edebiyat muaBbnleri daha müessir bir çare 
keşfetmişlerdir. O şiiri nesire çevirmek. Her şeyi, her şeyi mahvet
ntek için hu küçük fa:ıliyet lifidir. 

lUç !}Üphe yok ki, §lire dair meseleler gii'nd~~k:. pze~elerde, 
bir fıkra hacminde hal ve fasledileıcek şeyler degı1dir. Biz daha 
~iyade, hakikaten güzel olan şiirleri değil, dostlarımızın, arkadaş
lannuzın, bis.i beğenip takdir edenlerhı şilrlerinl beğeniyor, bu 
surette onlara iltifat etmeğe fırsat buluyorus. Fakat ya t~n~~~
f'ınıız bir genç adam güzel birşey yazmışsa? Fıkra muharrın §lir 
beğenmemek hakkını da işte onun eserini ele alarak. kullanmak· 
tadır. Şevket Rado 

~i~~imr 
Balak yerine ördek 

Macaristanda Theiss nehri boyun· 
dalci sazlık sularda olta ile balık 
•vlarnağa çıkan bir adam garip b~r 
tesadüf olarak balık yerine eemız 
Lir yabani ördek yakalamııbr. 

Balıkçı oltayı atarken sazlık için· 
deki ördekler ürlcmüıler ve uçm~
lardır. Bunlardan birinin boynuna 

olta takılmı,tır. 
Sazlık arkıwııda ne olduğunu 

anlamıyan balıkçı güçbeli çektiği 
oltaya bir yabani ördek tal.ılmı, 
olduğunu hayretle gÖrmÜftür. Ak
f&Ill çocuklarına balık kızartması 
yerine ördek kızartması ziyafeti 
çekmiıtir. 

Oküzün boynuzunu kıran bir 
adam hapse mahkum oldu 

Almanyada Tilıit'te ceza mahke- ni kopararak bunden zinet eşyası 
ınesi bir adamı bir öküzün boynuz· yapmak istemiştir. 
larıbı sopa ile kırdığından hapis ce· Suçlunun evvelce de atına fena 
za~a mahkum etmiıtir. maamel• ettiii .ahit olduiundan ce· 

u adam diri öküzün boynuzları• zaaı ıiddetlendirilmiftir. 

7 genç kız sabahtan akşama 
kadar cam silecek ı 

Almanyada 18 yaıından qağı kız· Geınç kızlar • mu~akeme .ediler~k 
t&nn umum· l d d l . bir .-::n eam ıılme,ıe malıkum edıl· 

ı yer er e anı etme en _... '- • d. " 
yasakt C mitlerdir. 7 ıenç ... z pm ı yanga 

.. ır. eçende 7 genç kızın ba L l'f hareketlerinin cezası ola· 
yasaga h l'f I .muna ı 

.. .. mu a ı o arak daın. ettikleri rak. bir ıün gösterilecek bir yerde 
Eorulmüo, bunlar derhal yakalan• aabahtan aqama kadar cam aile-
ını•lardır -'-t' y • ~~ 

Hyde Parkta nutuklar 
l.ondrada Hyde Parlt·ın bir kıa- fneiJtor• hükiiıneti a.çak .. ~·v~d.~ki 

mı hatiplere aynlmııtır. Arzu eden bu nutukları yasak etmeaıı. d~~
herkes burada istediği rnev d . miiftü. Şimdi bundan nzeeç~tıl. 
n t Jı: •• 1 B zua aır Hyd Park"da asırlardan ben o· 
bulu ıoy er. azı hatipleri dinliyen d .. •gibi. muhtelif hatipler muhte-
~ unmaz.. baz.alarmın karıl9Uıda ise li~g:ıevzular hakkında nutuk ıöyle-

yuzlerce insan toplanır. meğe devam ediyorlar. 

( GüNUN ANSiKLOPEDiSi 1 

Fareler her sene milyon
larca liralık aerveti imha 

ediyorlar 
Atlantikte korsan drıtnotları 

Paris bp fakültesi profesörlerin
den Gabriel Petit. Parili *111 edeın 
farelere ltarp açılan mücadelenin 
b~ına geçmiftir. 

Profeeör, PAIÜ nuntakuında ya· 
pyan farelerin adedini 1 O :milyon 
tahmin ediyor. Pzofeeöre söre bu 
tahripkir mahlUkata karp aeri ve 
amansız bir harp ilin etmek lizım· 
dır. Bunun için Pariate ve civannda 
bir fare: haftaaı tertip edilecek, o 
hafta zarfında halk münferiden Ye 
miifterekeaı farelerin itlifiyle meş· 
gul olacak, doktorlar, tüccarlar, 
umumi ve h111uıi müeueseler mü· 
mesilleri yapacakları içtimalarda fa· 
relerin en müeaair ve seri imha ça• 
relerini araştıracaklardır. 

Farelerin imhası için baıvurulan 
en müessir ve modern çare· ve va
sıtalara rağmen bu :ı.iyankir mah· 
Jllklann hakkından gelmek ıöyle 
dursun günden güne daha :r.iyade 
türemelerine mini olmak kabil ola-
marn ıştır. 

Harplerden sonra farelere UTfı 
birçok mücadeleler yapılmıştır. Harp 
C11D&11nda, meydanı boı bulan hre· 
lerin pyanı hayret derecede çoğal· 
dıkları görülmüştür. 

Gneisenau Alman :urhbsı 

Atl<u Okyanusunda İngiliz nakli· faaliyetini arthnnışlarcLr. Eaaae ı 
yabna kar§ı açılan meydan mulıa- konan dnmıotlarm Atlantilc. cenu
rebcsinde Almanlar <!enizaltı ve bunda harekat yapacaklarına a:r. ih
tayyare silahına .ilaveten i:fotnotld· tima.I verilebilir. Çünkü Cenubi At· 
nnı da ortaya attılar. Filhakika Al· lantiğe korsan seferleri tertibi iç:n 
man donanması, lngi\iz donanm~•ı· hardtet ii-.ü olarak kullanılacak 
nı üssünden çıkararak devamlı bir Brest ve Şcrburg !imanlan lngiliz 
muharebeye :icbar edecek hıdret ve hava kuvvetlerinin gözü önünde ol
k.ifayctte olmadığından elindeki daiu gibi bu üsleri ağır bomba t~v
birlcaç dritnotu limaında atıl bir hal- yuelen1e sık sık bombardıman et· 
de bırakmaktansa bunlan da lngi- melt de kabildir. Binaenaleylı bu 
liz gemi kafilelerine hücuma sev-:ı.et· limanlara Alman korsan dmsıotl.m· 
mek lüzıununu hissetmiştir. Bu ha· ıun her ırirİf ve çıkıp lngiliz donan· 
rekat için sevkulceyşi vaziyet At- masının ağır cüzütam1anna Tasl~
manlara müsaid bulunmaktadır. malt ihtimalini fa:ı.lalaşt:mr. 
Zira ger ele Norveç ve gerek işgat af· Diğer taraftan Atlin~n cenu-Farelere kuduzu sirayet ettiren ve F 1 1 k ~· 
tındaki ransa iman arı orsan bunda Almanlar henüz emin bir üs-onları aralarında mücadeleye ve 
drıtnotlann Atlantiğe gizlice açıl· ae malik d..:;.illerdir. Ne Kaz.ablan'-&, binnetice kendi kendilerini mahvet- -e ıı; 
malarını temine elverişli bir cografi ne i<ana""' ve Asur adalan ''e ne melerine müncer olan kuduz mik· ·;,-
durum arzetmektedir. de Oalcar Alman korsanlarının ı·L. roplan aşılanl}lış, kedi yetiştiren hu- ~ 

111us'i merkezler açılmış, öldürühn Birkaç gündcnberi ajanslar iki mal levazımını temine ve hini ha-
ber fare başına 25 santim primler büyük Alma., harp gemisinin Atlan· cette iltica edebilmesine müsaid 
verilmi§, fakat bu tedbirler ve ça- tikte dolaşbğı haberini vermekte ve şartlan ihtiva etmemektedir. Zira 
reler profesör Petit'ye göre mÜes'lir bunların Scharnchorst .ile Cne.iacnau bu limanlarda bulrultan yinni dört 
olamamıştır. dnrnotlan olmuı ihtimalinden saatten fazla kalamazlar. Halbu!ci 

f _ bahsetmekte idiler. Daha evvd İn- fngiliz hava kuvvetleri gerek ana va· 
.1.§tC bunun için Fransız profeJörü. gilizler de Brest limanına bir Alman tanın müdafaau ve gerek Alman ÜS· 

farelerden doğan tehlikeleri ilan ve hl ld·-· • hild' -:.1 d !erine ve sanayiine taarruz~ sık· 
halkı bu afetle mücadeleye davet zır ısının ge ıgını ır.IU:t'cr L ........ 

Bu gd~ Alman zırhlwnın Breati fu Jet merkezini bgilterenin cenubun· 
ediyor. · h d ,_ Ccn b" A 1 ·- -'- da tutmak mecburiyetinden clotayı Fare, çok pis ve ziyankar b!r ıtti az e ere~ u ı t lintiie çuı.· 

1 mak teşebbüsünde bulunacağına fimali Norveç sahillerini daima 
mahlUk olmakla beraber. insan ara dair lngilizleri iğfale matuf bir mn- cöz önünde bulunduramadıkların
birçok korkunç hastalıkların airaye- nevra olsa gerektir. ihtimal ki lıu dan diğer Alman zırhlilannın dik 
tine de vasıta oluyor. gemi cep :zırhlılarından biri idi ve yularla muhat Iiyorlara .aklan'l.rak 

Farelerin yaptıkları tahribatı tec!· bu esnalarda di~er ilci zırhlı Norveç icabında <lenizdeki lcoraelann İm· 
kik ve hesap etmekle uğraşmış ol:ın dadı ·--Lilm 1 · 'h · l d 
lngiliz alimlerinden James Rodwell ~;;{:;~~~arhti~::ıf!~ ~~;n~~e ol~~~ hilin~:ıfr~ta~ e en 

1 
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Maamafib: Schamdıout ve 
Gneiaenau seri 'Ve modern drıtnot 
kruvazör olmalarına rağmen lngilız
lerin bunlara meydanı bo§ bırakmı• 
yacakları tabiidir. lngiliz donanlT'a· 
sından bu korsanlan takibe memur 
edilecek uruıurlann ya King George 
sınıfı ve yahut Renovnı, Repul~e. 
Hood gibi 30 • 31 mil süratli ve 
35 • .38 lı'k. top ta~ıyan drıtnot İcrJ
vazörler olacağı şüphesizdir ki halen 
İngilizlerin elinde bu cins harp ge
milerinden 8 tane bulunmnktudı:-. 
Hatta korsan dritnotları bunlnnb:ı 
en az ilci tanesile bir tayyare gemisi• 
nin takip etmekte bulunduğuna kuv· 
vctle ihtimal verilebilir. Diğer taraf
tan Scapa Flow deniz üssünün Si· 
mali fngiltercde bulunmaSl da, k~·
san drirnotlann imd 'idına ko acak 
Biımaıck ve Tirpitsch Alman dnt• 
notlannın İngiliz ana kuveti tarafın
dan karŞllanmasını kolaylaştırabi!:t'. 

Hulasa; Alman donanmasının 
çok cüretli ve ablgan harekaıile 
ba~lıyan Ahantik meydan muh"r~· 
besinin, İngiliz donanmasma AlmRıı 
dntnotlarile çarpı,mak fırsatını ve· 
rec:.ek vaziyetler ihdas etmesi b~k
lenebilir. Bu çarpışmada akıncı korw 
sanlar mı, yoksa denizlere hakim de· 
nizciler mi muzaffer olacak~ Bunu 
her ilti tarafın harp kifayeti tavın 
edeeebc de kaçamak harplcıde in· 
dirilen ille darbelerin sonuna kadar 
ayni ıiddetle devam cdemiyeccğ:='e 
ıimdiden hükmedilebilir. A. B. günde 100 farenin 20 kilo yulaf ve 

yahut J 5 kilo buğday unu kıymetin· olsun hakikat olan bir ~ey varsa o ===================:;:::========= 
d h kl .. ı- da ağır bir Alman demiz teş~ülü· ~~lilliU\MU ;~ f$1R IQtftl e a.sarat yaptı arını soy uyor. •. • l Lu . ı... _ı __ d 
Ş. d' p · tak d ·1 nun amıra tıeno . .1;umanU&1111 a 
ıın ı arıs mın asın a on mı • ş· 1• Atl ~ ·ı ..:ı:_ . L f' 

E d... h • d"Jd·~· ıma ı antıde ın1'lllL gemı ~· ı· 
yon are yaşa ıgı ta mm e ı ıg11.e lel . h- tmesid' 
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göre bunların gündelik basaratı ilti erme ucum e ır. nonu o 
milyon frank tutuyor. Bu hesaba gö- Esasen Almaın!amı. konan har- ŞUSU 
re Paris mıntaka.sı farelerine gün- binde 10,000 tonluk cep zıihhlan· 
de 2,000 ton yem lazımdır. nın, fngiliz hafif kru•azörlen1e bile 

Fransız Ziraat Nezareti, harplcn başaçıkamıyacağmı Von Spee h&
evvel farelerin ıenelik hasarabnı disesile tecrübe etb1ı:ten ıonra 
200 milyon altın frank tahmin edi· zafiyetleri tebeyyün eden bu anıf 
yordu. Almanyada farelerin yap• gemileri Atlantilt meydan muh•~e
tıkları hasarat senede 200 milyon be.'line büyük bir tiddet1e ba,lar\eu 
mark, fngilterede 12 milyon ıtecliıı, korsanlığa çıkarmaktan içtinap ede
Ameriltada ise bir milyar dolar he· rek bunlar~ yerine 26,000 tonluk 
sap edilmiştir. Scharnchont sınıh dntnit lmıva· 

Fakat farelerin sıhhi bakımd~n zörleri korsanlıkla tavzif edecek· 
insanlar için doğurdukları tehlikeler, !erine hükmolunabilir. Bu iki drıt
maddi hasarlarından daha ehemmi· not üç sene evvel hizmete girmiş 
yedi ve vahimdir. yepyeni gemiler clup 2 7 mil süratirı· 

Puteur enstitüsü profeeörlerin· de ve dokuz 26 lilı:, on iki f S lik 
den Dujardin farenin veba hastatı- top taşımakta ve ayrıca muhtelif 
ğının nakil va11tası olduğunu me.1· çapta 30 tane tayyare dafi topu ve 
dana çıkarmıttır. Fare, ayni :r.aman- dört tayyare ile teçhiz edilm~ bu· 
da, domuzlarda bulunan Triehinea· lunmaktadırlar. Norveçin §İmal li
leri. ket hastalığını da insanlara manlanndan hareket etmesi muhtc
aplayahilir. mel olan bu modem korsan drımot· 

Me;hur doktor Calmette yaptığı lann İngiliz gemi kafilelerini keşıf 
tedkikkr neticesinde fare pireleri· .İçin kendi tayyarelerinden istifade 
nin insanı <SOkmakla paludiatne baı· etmekle beraber yanlarında bir 
talıiını aıııladıldannı teabit etmiftir. tayyare gemisi de bulundurmaları 

Umumi harp esnasında, cephe ı1· memuldür. 

lzmirde yapılacak koşuya 41 
atlet girecektir bölgeden 200 

&mır 25 (Telefonla} - Beden ter
btyat rmeı direktörü general CemU 
Tane::", teşktllt re!Jt B. eew ntnçer 
ile Anb.radan ıehrtmlze ~ldller YC 

bölge merkezinı:fe tetkll&t şetlerlnt 
kabul ederek &ôriiftliler. Y!Uln (bu
gün) A3dına gl!eceklecdlr. Kadi!eka
leslnd~k. gazinoda §erefierine bfr zi
yafet verUınI§th":. Genel dlrektdrle teı
kllit reisinin perşembe günü İzmtre 
dönmeleri muhtemeldir. 

Pazar günü §ehrlınlzde yapılacak 
İnönü lroşusuna. 41 bölgeden 200 aUet 
1§tlrak edecektJr. O gün AJ.mncak 
stadyJmunda nUetizm bayramı yapı
lacak~r. AlLııy • Altınorda ınııu küme 
maçı 13 nisana bırnkılmışbr. 

Atletleri davet 

din, Ritat, Nedim, 8adık Ceylan, Ne• 
rlman Tekil, Aşot, Ağopyan, Enis 
Dinç, J. Davlt, Zeki Yumuk, Klonştok, 
Jl'lkret Kocabekir, İbrablm Hakl:İ, Nu
lılllah, A. Gören, Vasfi Ekici, Y. Skln
diris, Saka.lak, Mukadder, İskender, 
Garbls, Melih, Mufahham Elmen. Ha
lük Hekimoğlu, Tuluğ Kembcr, Hüsnü 
Can, Suat, Abbas, Fnhrl, İbrahim, se
merclyan, H:ıl;t Arsever. 

9 - İzmlre gidecek olan aşağıda 
isimleri yazılı ntlctlerln 2713/941 per
tembe günü sa:ıt 18 de bolge atletizm 
ajanlığına mürncaatlan: 

Gazi, Hlknıet, Riza, Hüs<'yln, Artan, 
RaJf, Namık Alp, Abdullah. Remzi, 
Halil Eşref, Melih, Kostantinldis, İznk, 
Takver. 

Belvedere sarayı perlerinde ve ıığınaklarında kayna· Bunlann Şimali Athmtiği tercih 
ıan farelerin insanlara vahim bır etmelerinin sebebi; Cenubi fngı1tere 

Yugoslavya, tiçüzıü misaka Viyana· Ur 1774 dan 1891 at"nMine kadar Ha· nevi aanlığı ve Sodoku namile ma· limanları Alman tayyarelerinin ak 
~~~n Belve~cre sarayında girdi. Diğet' bsbourı; lıaDÇdruıının resim kollek.&1· ~f ~· bir baatalığı naklettikle- aak hücumuna hedef olması dolay&
nın ':!1e1r rnu•ıasebetile de aynı bina- yontan bunda &ıklanmaktaydı. So~- n sabıt olmuştur. Gene kıaduz faıc:- le İngiliz nakliyatmın daha ziyade 

.... ı gcı:nıtktedir. ra bu tablolar, ıarthl ,. artı.uk mu- ı · k ı k 
Ro • ... 1e naldolunmnttur. Bu rea1m tol- erm •ırma ıureti e uduz lıaatalı- Şimali İngiltere limanlarına tevc.ıb 

1 - 3013/ 941 tarihine tesadüf eden 
ı>azar günü saat 15 te bölgemizde İnö
nü koşu.su yapılacaktır. 

2 - İştirak ccecek .klüp ve teşekkül
ler en son 27'3//941 aqauuna kadar 
lslmlerinl bö:ga atletizm a!anlı~na 

10 - Aşağıda lslmlerl yazılı ntıetıc
rin 26/3/941 çarşamba günü snat l8 de 
(4) fotA>ğrafla birlikte Atletizm ajan
lığına Acllen müracaatları: 

Ömer Özkaµ, Arat, Mu?.affcr Bnloğ
lu, Kamaı KöksaJ, Nadl, Kizıın scssiı. 

kaydettırlp nwııara aımaıan llzımdır. Türkiye kır kotusu birin· 
Bu taılhte kayıUar kapanacağından, 

da b~f!·d:~:: v~art0va'dJJ. İetsıyonuna da Belveclere Ja:nl Yerlllr. iını verdikleri fennen aabit olmllf edilmit olmaamdan ve diğer taraf-
Belvedere kelimcs1 ıtaıy&Jica cgü- Aral da on dördüncü asra aU re- bir hakikattir. tan nuliyabn, Amerika ile ~tere :!• nıflnasına r!eJen ;belle• cgörınek• 8iml:~e bulunan eseri~. ~~ı ] ~arelel r ilde mücadele ebn~ çare· arasında en kısa yol olan ve Atlan· 

~-antJa.~ına gelen cvederea d~ miirek- Rodolphe bmılan toplama&• ..__- en ma Um ur. Kapan, zehır, ~ tı"lt ıimalinden geçen dairei azime 
...:-p r 06 mnunda bu •- h. 1. .,_ '-edil F · • zeı maruJlralı• demektir. ınqtır. ~ unn lrlkmtt b ır 1 gaz, mıuop ve .il ı er··· a- seyrini takiben yapı1lmakta olmasın-
E Vfyanadakl Bclvedere, SaYOle nrensi raJda 500 e yakın tablo b alt n- kat Frmısız mütehusıalarıadan R. dan ileri gelmektedir 
raU.:.~c ~rafından 1898 de ıiudeb · ıunuyordu. Muhtt'lll okullara eser- fiquet baıh bir imha çare.i anla- Al-an} J ilizl ·• dill 
..... ~Planlar.na göre bina ettiıilmiş- lerdir. IHHIHHHH tıyor. Bunun ne dcreuye kadar *'ş,--:':1 An~~- ~hll at naza· 

ll•nı ................................................. "... - . ld w '- ·ı ,_1 b nnı unan u.Dtije çekerken c~ 
• • • rnueuır o u~u oı memeııt e era- nubi Atl&ntilcte ve bilhuaa AfriL.ıa 

Anıerika bahriye men- B. Wıllkie Kanadada her, kaydedelımı lc.ıtuının garp salıillerinde denizaln 
au 1 •kd Toreato 25 (AA.) - B. Wan· Fıırndan ve yahut değirmenden 

1 1 1 Jll l l 1 J 1 J f J I 1 J 1 ı ı 1 l 1 t 1 1 J 11 ı l • l J 1 l p an mı arını dell Willkie, Amerika Birleıik dev· alınm11 ve hiç kullanılmlUIUf, birk.ıç 
" . artbrıyor Jetlerinden buraya gelmiı ve heye· kilo UDU büyük bir kap içine dökü- laylılda İstediğiniz ıeltilde öldürebi-

··ıı ~on 25 (A.A.) - Mümes- canlı tezahürlerle karıılanmıotır. B. nüz, üzerine su dökerek unu, gev· lininiz ..• 
~ik~arneclisi, bahriye mensupları Willkie, halkın alkışları arasında tek bir hamura 1albediniz. Hamu- Fransız müteha..umın teklif et:ıği 
m nnın derhal 2 32 bine çıkarıl- askeri bir alayla belediyeye gitmi~ run aeviyeai kap kenarmdan bet imha çaresi budur. 
ta aa~ hakkındaki 1'anun projesini ve belediye reisinin hoıı geldiniz nut· aaı.-ıtimetre qaiıda olmak llzım. İkinci bir imha çaresi de 'tudur: 
B:Vıp . etmi§ Ve ayana yollamıtbr. kuna cevaben kısa bir nutuk söyli- Sonra hamurlu kabı, farelerin ko- Modeller için kullanılan beyaz ve 
JüzuprlJe, rei.e, milli müdafaa için yerek demiJtir ki: laylıkla tı~~acaklan bir .köıe ra· pyet ince alç~ unla lcanıtmnız. 
ıunu~ ~O~a~?ımcı gemiler tonilato- Britanya zaferine itimadım var· fına. ~e~l~tir~L • Fakat ltan§tırmagı pannAakla yap
erler 'kd ıne; ve bahriyeye alınan dır. Sizin yardımınızı ve bizim yar· Bılırımız kı fare .una .bayılır. Mıa- mayınız, . ıonra bu mahlutu ara1~ktı 
rılma:• 1 .•hr!nın da 300 hine çıka· d ızl kazanacağız. Hür;iyet, ya- hakkak hamurun kokUMJnu alır ve fanlalar ıle ufak tepecı'\ler halme 

ac a ıyetini de vermektedir. mıımkba fng'ılı'z mı'llctinin ne gibi aradan iki üç gün 'geçse bile, ge.ıc koyunuz ve Üstlerini de ince bir u.ı 
şıyaca r. a1c· h ı· F L L. '--L--'I ~ .. .. F bu h y - - h' ·. ti mütehalli olduğunu ve kapt ı amura ge iT. are .. aoa taoa-.aaı e ortunuz. are, ma • 

unaniatan b ·· t ·· ihti t ıss7 ~ -a -k bi cesaretle mücadele girince, hamura batacak, arkadqla· lııitu y~ikten sonra au içecek, mide--
ları ıia"lh 1 U un ya • ntuıt·-· .uy.~ d'' r Hi.. bı'r •-·ı-·e be· nnı da çağıracak ·ye otilar da bo-- aindeki alçılar, sulanınca taş ka:ie· a tına ça"' e ıglDI gor UID. '>' ~ ,..., L":.. LL_ k ki t) -ı---•- • ~lı:rad 25 gırıyor · .. d"kle ·mi gördükten aonra, ğazlanna kadar hamura 1M1taca-.uu ce , barsa an pa ıyarak- o C&CJLtır, 
çıkan Polltık tA.AJ - Tnss: Selinlkt~ nım gor u rı bir ·• 1·· ha içi d k Sö t djpn .. IMi • ·ı "!-
Harbiye Nnzıa ı::aZC'tcs!ne göre, Yı~nnn İngiliz ordulanna yardım jçin elin· ve tür u munaa ft ea UT- Y:O e gore tertıp .•.e o 
)"atlar: ~ıııı.ı.. rı 28 martta bütün fhtı. den gelen her feyl .yapmamazhk tulıuıııyacaklarclu. ' • CIOrulen fareler, mumya keaiiir ~e 

... , altına çağıracaktır. edemez. · Hamura batmtf oa- fareJea. k:o- kobnazlannıt. 

bundan .sonraki müracaatlar n:ı:zarı ciliğine hazırlık 
itibara alınmıyncakt.ır. EdİrJle (Akşam) - 30 martta 

S - KO§U parkuru Balmumcu erkek lzmirde yapılacak olaıı Türkiye kar 
muall1m mett~l>lnden hareket. Mas- kOfUSU birinciliğine haZJTJık olmak 
lak 7olu, ZinclrlUcuyu, .Asfalt yoldaı: üzere ~ün. Karaaiaç ·Edime :ro· 
Likör fabrikası önündeki otobüs du· lıanda (7 SOO) metrelik bir koşu 
rak yerinden dönerek Şoför mektebi ı-.-tı; 
&ıündEn çıbf yerinden seçerek o yapı .. ._ • . 26 d '-'k J 2 . 
.adayı ti t daha yapmak •areülc? Bu uıesafeyı aJLı • sanıye-
bfu bi~ ':'uıacaktır. ııeaate (6000) d~ . llx~ _ Kıtır. b~~i~cil~~le. ?itir• 
metredir. 11111tır. İkın<:l Halıl, uı;uncu Kamil, 

' - KO§~yu ~n !ula takımla bltl~~ dörCJüRcÜ Mehmed ve be~inci de 
te§ekt:!lc Inönu .kupası verll~e1'Ut. Nihad gelmiıtir. Edirneyi temsil 

5' - Bir talcı!n 4 kişiden murekkep-' edecek atlet t:ıkı h 1 arasın· 
tlr. Birinci gelen takım mensuplanna . . mı un ar 
birer bayrak müldifat olarak verile- dan seçılecektır. 

--'---~-
c:ekt.lr. F b h ı· a - Kros t~"lllfinde birinci gelen ener a çe ı Bedri Gür. 
atlete t.lr kupa, ikinci, üçüncü gelen- •• • l "' 
lere birer madalya verilecektir. soyun muessıs aza ıgı 

'1 - Birinci gelenden t5 dakika son- iade edildi 
ra gelenler tasnife dahil değildir. 1 t 6 t •. •. 1 8 - A§a.ilda isimleri yazılı hakem mar pazar ~u~u top a:1an F e-
arkadaşların 3ll/3 !l41 pazar günü Sa- nerba_hı;:e -~por ldubu umumı he) <'ti 
at 14 te Balmnmcu çi!ll~l Erkek mual- yaptıgı muzakerelerden sonra, müt
llm mektebinde bulunmaları rica olu- tefiklY.l Bedri Gürsoyun <müessi9 
nur: .. aza> lıiını iadeye kınar verınİ'ltİr. 

Bayan Mub<-eceı. Br.. Mcsndet Sa-
ver, Bn. Jale, Bn .. Slğret, Bn. Semiha, \ 'efa gençlik klübünden: 29 3/. 
Bn. Hidayet, bay llhaml PolatC'r Faik 941 · .. ·· 
önem :F'ethi IJ"ın,.er C 11 ,. . • I cunıartesı ~unu saat 15 d~ se· 

' ~ • cm uıunoiı]u, ı·ı k . 1 w d 
Musa Kazım Uzunor;ıu, Hn~m~ttiıJ 1 ne ıh;ı: . o~greınız Şyhapı dacbngın Lan 
Güreli, eki Götıpk , Ragıp Se~ln ç. I mu terem az.ıınızın ~ za_. e :ıııı e
~:ı.ran. Hikmet B:ırl:ın Jlmt örs j tafet apartımnnındakı klup ınerke
Dr. Nw·eddiıı, Şakir Baru'e.r. &lihad: zine tqcülui ,-ica olunur • 



Sahife 6 

Türk milleti için gidi
lecek yol muayyendir 

(Baştarafı 1 inci sahifede) 
Dört buçuk aydanbcri malzemece 
ve adetçe kendinden çok üstün bir 
düşmanla Elenizmin esatiri devirle
rmı hatırlatan bir kahramaınlıkla 
çarpı§an Yunanistan ise hem kom· 
§Umuz hem dostumuzdur. 

Görüyorsunuz ki bütün bu samimi 
ıulhperverliğimize rağmen harici 
tehlike bugün emniyet sahamıza 
girmiıı, aziz varlığımız için tehditkar 
bir mahiyet almıştır. Devletler ve 
devletler arası münasebetlerde ıÖ· 
zün teminntın hattfı yazılı taahhüt· 
lerin hiçbir kıymeti kalmadığı hu· 
kuku düvel, hukuku milel esasları· 
nın gülünç bir huraf<! telakki edil
diği bir zamanda yaşıyoruz. 

Yen! nizamın mahiyet ve gayesi 
henüz sarih surette ifade edilmemiı
tir. Bu siyasetin Avrupada ve bin· 
netice bütün dünyada tam ve kati 
bir hakimiyet kurmak, mihvere.iler
den baııka milletleri istiklallerinden 
soymak, onları mihver hakimiyeti 
altında, mihverciler hesabına çalı§· 
tırmak olduğu iddia edilmektedir. 
Yeni nizam bu tasvir edilen şe
kilde amansız bir tahakküm ve csa
r"t çemberi ise küçük milletler için 
a tık hayat, inkişaf imkanı kalma
mış d ... mektir. Çünkü tasvir edilen 
yeni nizama göre yer yüzü halkı biri 
metbu milletler diğeri tabi kavimler 
olmak Üzere ikiye böhinecektir. 

Dün ve bugiin kendi yurdlnrında 
mesut ve müstakil hayat süren mil· 
Jetler bu gaye tahakkuk ettiği tak
dirde artık siyasi varlıklarına idari 
ve iktısadi istiklaller)ne veda etmi~. 
.hürriyet ve refah ümidlerini ebedi· 
yen bitirmiş olacaklardır. Böyle bir 
am:ınsız siyasetin yirmıncı asırda 
bütün beşeriyete tatbikini düşünebi
lecek dimağla· bulunacağına insa· 
nın inanacağı gelmiyor. 

Tarihin derinliklerıne gömülen 
devirlerdenberi hür ve müstakil ya· 
şamağa alışmış olan daha dün mağ
lup ve bütün müdafaa vasıtaların
dan mahrum olmasına rağ~en hür· 
:riyet ve istiklöli için dünyanın en 
büyük galip devletlerine tek başına 
knrc:ı !-:oyan ve ~enelerce uğraııarak 
nihayet muvaffak olan bir millet 
böyle biamnın bir r.azariyeye taraf
ta .. olamaz.> 

İngiltere ile ittifakımız 
Hatip Milli Şefimizin Kurultayda

ki açılış nutuklarından bazı parçalar 
ahrak sözüne devam etmiş ve Mus· 
solini ltalyıısının vaziyetine temasla 
demiştir ki: • 

cMussolini ltalyasının sevgili yur
dumuz hakkındaki ihtiraslarını açık
ça ilan ve bu gayeye müteveccihen 
ha 1;sız ve sebepsiz Arnavutluğu i,
gal etmesi İngiltere ile İttifakımızı 
tesri eden sebebi pek güzel izah 
edebilir. 

Bütün Akde:ıizi çeviren memle· 
ketleri zaptederek eski Roma im
psratorluğunu ihya etmek hırsına 
kııpı!an İtalya eski Romalıların isti
la yolunu tnkiben ve tıpkı onlar gi
bi Arnavutluğa girincP. bizim için 
Akdeniz ve Yakın Şarkta hayati 
menfıtatları bizimle müşterek olan 
ve denizlere hakim bulunan İngiltere 
ile nnlaşmakta-n baııka yol kalma· 
mıştı. Bu sayededir ki bugüne ka· 
dar Yakın $arkta sulhun muhafazası 
te" in ~dil e bildi. 

Yolumuz muayyendir 
cEmniyetimiz ihlal edilmek iste

r.ildiği gün Yakın Şark bir harp sa
hası olacaktır. Türk milleti için gi· 
dilecek yol muayycndir. Bu yol son 
ferdimize kadar ana yurdu ataları· 

mıza layık bir kahramanlıkla rnüda· 
faa yoludut.> 

Hatip müteakiben Türkün Çanak· 
kalede yarattığı büyük ve §anlı mü· 
dafaalara safha safha temas edetek 
Çanakkalede, İstiklal harbinde bi· 
7-imki."le kat kat faik harp vasıtala· 
tile mücehhez kuvvetler karşıeında 
kahraman Türk ordusunun biran bi
le endişeye dü§mediğini ve düşmanı 
denize döktüğünü işaret etmiş ve 
bugün ordumuzun bugünkü kudret 
ve kabiliyetini tebarüz ettirmiJ ve 
demiştir ki: 

cDevlet her türlü harp hazırlığını 
vaktinde ve istenilen oekilde ta· 
marnlamak için sistemli ve planlı bir 
çalışma tnizamı kunnuıtur. 

Sevgili vatandaşlarım, bugün Mil
li Şefimizin etrafında sarsılmaz bir 
kale, imanlı ve ıuurlu bir ordu ha· 
linde topluluğumuzu bir kat daha 
sıkılaştıralım, tarsin edelim. Milli 
kudretimize, Milli Şefimizin tüyet 
ve uzak görüşüne güvenle birden· 
bire baş gösterecek vaziyetler kar· 
şısında sarsılmaksızın dimdik dura· 
lım. Yeni Türkiyenin milli ııiarı an• 
cak böyle bir durum olabilir. 

Emsalsiz bir güvenimiz de, en 
tehlikeli, en korkıınç harp meydan· 
larında, en karışık, en çetin siyaai 
mücadelelerde kudret ve meharetini 
Lütün cihana tanıtmııf, Türkün ma· 
klıs talihine evvela İnönünde, sonra 
da Lozan da parlak kurtuluş uruk· 
lan açmııı olan büyük Şef İnönünün 
böyle bir hengamede başımızda bu
lunmasıdır. Bu ebediyen hür ve 
müstakil yaııaması mukadder olan 
Türk milleti için en kutlu bir talih
tir. 

Hatip Atatürkün gençleştirme 
hnmelsinden bahsederken şunları 
söylemiştir: 

cBu hamle bütün bir nesli ruhun· 
dan sarsam bunu beyın felcinden, 
kan donmasından kıırtaran ona de
delerinin hayat kuvvetlerini, canlı
lık hamlelerini, şeref basamaklarını, 
başarma hamlelerini göstererek bü
tün milleti ayni azim ve irade ile 
milli mirasın mükellefiyetlerini yap
mağa çağıran diriltici ve terbiye edi
ci kutsi bir hamledir. Onuın bu ham· 
leyi yaptıran sesi en asude zaman
larda olduğu kadar en korkunç an• 
lnrda da kulaklarımızı daima ve da
ima çınlatmalıdır. 

Türk gencine şunu anlatacağız ki 
bu vatan her gençten bedemi 
kuvvetli, ahlak ve seciyesi kuvvetli 
bir Türk vatanperveri, Türk vatan
perverliğinin, kahramanlığının te
şahhu!! etmiş bir timsali olmağı bek· 
ler. 

Vatanda§lnr, bugün bütün dünya 
tarihin en zorlu zamanlarından bi
rini büyük bir haile devrini yaşıyor. 
Yeni bir dünya doğumu sancıları 
içinde kıvraınan asrın uyandırıcı 
sesine kulaklarımızı açalım. Her 
gün, her saat büyük.. dünya zelzelesi 
milletleri tehdit edip duruyor. Bunu 
sarsılmaz metanetle karşılamak için 
bize hiç tükenmiyen bir kudret la
zımdır. Bu kuvvet büyük azmin 
kuvvetidir. Milletin kendi bütünlü
ğünden doğan kudretini hissetme· 
sinden mütevellid cengaverlik ru
hudur. Bu ruh bize ırk vergisi, ata
lar mirasıdır. Herkes içm, insan ol
mak 91fatile mÜ§terek ve mukad
des bir durum vardır: Mücadele!.. 
Esasen yaşamnk da bir mücadele 
değil midir~ Böyle olduğuna göre, 
şu buhranlı zamanlarda her Türk 
hayatın soluğuna göğsünü açmalı· 
ciğerlerine metanet havası içirmeli-

Tefrika No. 24 

G iiz e l Gözlii K1.z 
Aşk ve macera romam Nakleden; (Va - Nu). ________ _.... ... ._..,._ __ ~~ 

Fakat Cemal Nermin in de asabi· 
yeti sor. perdeye varmıştı: 

- Ayrılmanın size ağır gelmesi. 
Leyla hanımın varidat temin etme· 
sindendi her halde. 

Herif, başını hışımla kaldırdı. 
- Öyleyse ne olacak) 
- Hah ıöyle. . . Samimt konu-

şun ... 
- Bazan samimiyet de lazım .•• 

Pekala ... Vaziyet daha aşikar de· 
mektir... Siz bana his noktasından 
da, para aoktasından da müthiş bir 
d:ırbe vurmuş oluyorsunuz ... 

Borsacı: 

- Bu laflan konuşacak vaktim 
yok .•• - diye tekrar odadan çıkmak 
istedi. 

- Ha.yır, hayır, konuııalım .•. Gü
zel Gözlü Kız benim nikuhlı karım 
olmadığı için arzusu karşısında bo· 
yun eğmek mecburiyetinde kaldım. 
Ne isterse onu yapıyor. 

- İsabet ki nikahlınız değilmiı. 

- İzzetinefsimi kırdınız .•• Erkek· 
lik haysiyetimi beı paralık ettiniz ••• 
Şimdi bunlardan bahsedecek deği-
lim .•• 
• - İzzetinefu ve haysiyetten 

bahsetmeseniz ciddeaı isabet eder• 
siniz. 

- Bahsetmesem de, eıtaem <le 
aramızda halledilecek bir dava var. 

Cemal Nermi, omuz silkti. Saatini 
çıkarıp bakh. 

- Vakit geçiyor... Çenen.lzl din· 
liyemem ... Leyla hanım nerede) ••• 
Hangi komııuda > • • • Söyleyin de gi
dip alayım ... 

- Vaktiniz var •• , Ben eeyyah 
tercümanıyım dedim a. tarifeleri 
bilirim ... İıimizi tamamlemak içiD 
bct dakika kafidir. 

- işinizi mn. 
Cemal, titredi " ., 
Bar1ını kapıya dolnt c--vfrCIL 
~]ağına dışardan boluk bir lnlltl 

çalınmıştı. - · -

:AKŞAM • 26 Mart 1941 

Yugoslavya üçlü 
pakta iltihak etti 

ajansı bildiriyor: Almanya Hariciye 
Nazın B. von Ribbentrop Yugoslav• 
yanın üçlü pakta iltihakı müaıasebe· 
tile Belvedere ıatosunda yapılaı:ı 
imza merasimini a!fağıdaki nutukla 
kapamıştır: 

(Baş tarafı ı ncl sahifede> 
Madde 2 _ Üı;lü pakhn 4 üncü Ekselanslar, baylar, 

li Bu hadisenin Yugo!!lavyanın İs• 

Dost ve kardeş Yunan 
milletine selim .. 

maddesinde derpiş edilen muhte 't tikbali ve Yugoslav milletinin refahı (°Ba4tarafı t inci aahifede) l lar aramıda müttefik, dost ve bitaraf 
teknik komisyonlar Yugoslavyanın mem!eketıerln bayraklatı da. vardır. 
menfaatlerine müteallik meselelerle bakımından bilhassa ehemmiyetli Ue .lşfüftk etmekte, ordula.nnuı kalı- Fakat §dndJye kadar bütün Ywıa.ı:a 

ld kd olacağına kani bulunduğumuzu be· ram:ı.nlığını ve milletinin mAnevı kıy- mllll günlerinde çckllm1.ş ola.n Alınan 
meşgt.ıl 0 uğu ta irde komisyon yana müsaraat ederim. metlerini hayranlıkla. takip eylemekte bayraklarının bu sefer çek.Umem14 oı-
müzakerelerine İ§tİrak etmek üzere B d b h b ' ve on" ı·ahrııır.anlı~na ve fedakArlık- duğu ıntınahecı.~ edllmektedlr. ugün em iti aren yani ar ııı en •• &• w;ı -
~k~~s.lav mümessilleri davet oluna· civcivli zamanında gözlerimizin larınıı lfiyık bir istikbal dllemektcdlr.ı Atitu 25 (A.A.) _ Yunanlsta.nm 

önünde Avrupa ve Uzak Şarkın ye· Nihayet Hariciye VekiU Şükril. Sn.- 1821 senesinde 1stlkl1Utn1n ll~nı gUnll-
Madde 3 - Üçlü paktın metni racoğlu da. duygularını §'U mesajla ita- nün yıldönümü olan 25 Mart bayra-

k 1 d 1 niden kurulmasına başlanmı~ bulun- de etmektedir: mmm tesJdJ me- ... -•, kralın .... e B""-proto o a rapte i miııtir. ....,U!ll • ..,.. 
İ§bu protokol, Almanca, ltnlyan- maktndır. Bu hadise büyük bir mef- cDost ve ~Uttefik memleketin mmı vekil ;-:::orlzls!n huzurunda Ml\ll gen~lllt 

kure ile o mefkfüeye bağlı kuvvete bayra•nı munasebetile, hararetll teb- teşkilatının vapm1a olduklan blr ge-ca, Japoınca ve Yugoslavca yazıl· 1kl . "Y 
. b tekabül eden merhametsiz bir man- r • cmnl blld1rlr ve milli mlrnsını ko- çld rc:;m1 Jle tı~ln.ınış ve bu geçid res-

mıştır. Her metın mute er olacak- tığa dnyanarak ve misli görülmemiıı rumak lçln ııedadının menkıbelerine mine muazzam blr halk kütlesi işti.dk 
tır.J b t k 1 . .. - • bir intizamla cereyan etmektedir. yent l :r ı;an •e şeref sa.h\rest mı.ve etmlşt~Jı 

" u pro o o ımzası gunu men· eden kahrnnıan ordusunu !leyecanla 
t .. . kt d' 1 Bir taraftan müttefikimiz Japonya- y K J • ye e gırme e ır. k" 1' . . k d . selıimlanm. ll unan ra ının emrı 
Y 1 .. l'. kt 'l 'h k nm ıyaset ı sıyasetı ve u retı sa· B. Churchill ı"le B. Edenı"n • • ugos avyanın uç u pa a ı tı a ı . d U k ş k "d . yevmısı 

h kk d '-' b k 1 : yesın e za ar ta onun ı aresı 
a ın aıu u proto o un ımzası 1 d kk··t d . . meSaJ·Jarı Atiıı:ı 25 (A.A.) - Majeste EJenler .. b ti'l M'h d I I . y a tın a teşe u e en yenı nızamın munase e e ı ver ev et en u- .. ... ltralı, Yunan ordusu Başkumandanı 

1 h••kA • t" 1 • • hudutları teresaum ederken, dıger Lonılr· rs (A.A) Reutcr· Yunn.n e l p • '"d gos av u umetıne me ın erı aynı M'h . . .. ~ . - • g nera. apa.go:ı a ıış:ı.6• ııkl emrl yev. 
1 t J •• d . 1 d' Al taraftan ı ver devletlerı Berlın milli cayramı müna.sebetUe Ilaşvekll miyi rröndenu ı., ve bu emri yevmt der. o an no a ar gon ermııı er ır. • k d b · A d 1 1 • · '- ~ 

h"'k. t' . t 1 d pa tın an erı vrupa ev et erını B. Churchlll Yunan mUletıne nşağıda- hal orduya tamim ~tlr: 
ma~ uBaume ~;ın no a arı şu ur: bir araya toplamağn ve onları yeni kJ mcı;:ıjı göndc.rmiştır: cıBaş~uma.ndan; 

Aaly şhv_~k! ; . f d t ve haklı bir Avrupa nizamı fikrine uBu nnutulm:ı.ı. günde bütün mede· 
man u umetı tara ın an av- ~ 1 1 d niyet ~•lt>mln!n Yunan milletine karşı Yunn.r.lst.an, bugün en nsil yıldönil-·r d·ı • 1 k Al h··k· . kazanmaga ça ışmış ar ır. mun·· u· bı·r nvuç cesur insanın ... lletı 

Zl e 1 mış O ara man U umetı s· . . k• b' k'ld dUydllt;U hfümcte ben de blr hürmet ' "' .• 
a k 1• .. d ki h ıyasetmı mantı ı ır şe ı e tat· nı""'ne."ı u•ve etmek isterim. 120 sene mlzln nürrlyetıni ve yeniden diinyaya n mına e se ansınıza aşagı a · u· b'k d F··h h d 1 . d' "i<' " u ldir• 1 u• t.mı 1 ki "f h' . ı e en u rer mua e e erın ta ı- evvel Jr:gllterede yaşayan asll zümre ge :;ın un e ş o dukla.rı günil 

susatı arzetme c mu te ırım: Ü • ·1 A . 1 . • • isti • a tcsid l'd.•yor. ı.:ımdi bugun- hnpirnlzin 
Al h "kA • y 1 zaruretı ı e vrupa ı~ erının yenı- Yun"'n klal d ·::ı.sı i"in ın·ıc:ı.dele v " man u umetı. ugos avyanın b' d .. v. " -' düşüncesi, büyuk babalıınnın eserlen 

b ·· k b 1 .. 1.. kt .1 'h k den ve sulhperverane ır tarz a etmiş 'l.e bu mücadele knz:ınılınra se-ugun vu u u an uç u pa a ı tı a ı . . .. l .1 . .k zıyaıı • ı;ramaS'" cüye kanlarını do"k .. b t•l y 1 k tanzımı luzumuna ngı tereyı 1 na vlnml~t:ı.·. BUJÜn de bu menkıbe ade- .. "E .... -
mh.uk~as.e e. ı e ugos avyaln~n toprha etmek için her şeyi ynpmıştır. Bu den ü.;tün kuvvetlere knrşı. fakat nyııl muş olanlardır. Cesur, baş eğmez, 

a ımıyetıne ve tamam ıgına er . 1• ld .. .. J•h' cesnre~!P. ve 0 lı.adar muhak!ı.k.k mu- azlmkfır ve '<ahrnmıın :ıskerlerlmlz 
an riayet edeceği kararını teyid ey- sıyaset,Yma uml o ugku uzlere sa ~.~- vaffak.ıyı!t ümldUe yapılmaktadır. nslanlıı: gibi dovüşüyorlar. Bahrlyell-
1 yettar ugos av ma am annın u· B!z .İ.ngi!te.-etie Byron'un hayatını lerlmlz denizlerimizde dolaşıyorlar. 
er~{ürmetlerimin kabulünü rica ede· şüncelerine tevafuk ediyordu. Çün- feda ctt!ği dfıvıınm mukaddes eılduğu- Tayy:ı.re~ulmlz mllletin hfirrlyct.ını ve 

kü bu mahfille. bir lngillz • Alman nu biliyoruz ve bunun için de 0 dava.- şcrefınl müdafaa için havalarda ge. 
rim. harbini Avrupa içtn felaket addedi· nın k:ı.zanılma~ına yardım etmek ka- ziyorlır. 

Von Ribbenlrop ıs2· h ı ı ini 1so Yorlardı. Bu sebepledir ki dostane rarınd'lyız.11 ~ rr.u ar P er n, M longi mu-
Bay Başvekil; haf 1 S k t kn el bir uzla•mc. usulü için gayret sarfet- Kah·r~ 25 (A.A.) - Inglllz Ifar~lye ız annın, ·ı ızın yangın e e -
Yugoslavynnın üçlü pakta iltiha- Y lerin1n ,..e dl"er o'"lmez kA"rama 1 tiier. Fakat heyhat . . . Bu gayretler Nazırı B. Eden de Yunan Bnşvekill B · • ı:. ı.u• ıı an-

kı münasebetile bugün yapıhm ko- boşa gitti. 7.ira 3 eylul 939 da İngil- Korlzls'e bir .·nesaj gönderm!ştlr. B. nın ruhlan, hayrülhaleflcrl.nln k:ıhr:ı.... 
nuşmalara atfen. Mihver devletleri Edenin mcS1'.jı şöyle bitiyor: nıanlıklnrllc muitehlr ve n1emnundur. 
hükumetlerile Yugoslav hükumeti terenin harp ilan etmesi Führerin bu o.İngiliz lmp::ratorluğu m'lletlerl, lıır. Hepimiz de müftehırlz .,e Cenabı 
arasında hasıl olan anlaşmayı Al- siyasetini sona erdirdi. Bundan. mü- müstcvll İt.alyn.ya karşı parlak baha· ha..k ve Haz.re 1 Meryem, onları be'ı\-

tcvellid mesuliye~ münhasıran lngil· dırlı!:ııı.r gösteren Yunanlstana yar- dıın takdis ediyor. General, bu gibi in. man hükUıneti namına işbu nota ile l I f 
tereye aittir. O günlerde ngiltere dım c·:!erek ıra ettlklert rolden iftihar sıın arın şe i olduğunuzdan dol!lyı slzl teyid etmekle müftehirim. tebrl" d rl hala umumi harpten evvelki kudre- duyuyorlar. Nlh:ı.i zafere doğnı birlik- tt L e m. Yüksek zabitten son 

Bu anlaşma mucibince, Mihver ~ · nefer-" l:ad -..nth d ı tine malik olduğu hulyasile kendtni te yuruyeceğlz.~ " ar · ı mı or u mensup an-
devletleri harp esnasında asker kı- 1 b d f b Yunanı"standa bayram na p·~dcrane tcmennlyntımı ve der!n 
talarının veya aeker kıtalan nakli- a datıyor ve ütün ünyayı se er er muhnbbetlerlml bildirmenizi r!ca ede. 
yatının Yugoslav topraklarından ederek Almanyaya diz çöktüreceği- Atin:ı 25 CA.A.) - Mllli istiklal yıl- rlm. sıw harp salip nişanının birinci 

Y ni zannediyordu. Herhangi bir dev· dönümü münasebetlle, şehir bayram rütbesini lhdıı. !'derim.• geçmesine müsaade etmesini u· 
letin tarihinde bu derece feci bir manzarası arzctmektedlr. Her taraf Başv~kll de orduya hitaben bir emrt 

goslavyadan istemiyeceklerdir. bayrak}" ı ·· l ı ti B b k i aldanma misali yoktur. ..r a sus enm ş r. u ayra - ycvm ııeşretmıştlr. 
Hürmetlerimin kabulünü tica ede- 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

rım. 

Von Ribbentrop 

B. Ribbentrop'un nutku 
Viyana 25 (AA.) D.N.B. 

B. Ribbentrop sözlerini şöyle bi-
tirmi~tir: t.;ttuğu için, bu hat transit için kul- şını ve Yugoslav milletinin tabii 

cYugoslavyanın yeni nizam saye· l.ınılamaz. Sofyaya doğru Niş' den hislerine hürmeti bir kere daha ia· 
sinde refaha kavuşacak bir Avrupa- geçen dcmiryoluna gelince, bu Ro- bat etmiş olan Almanyn ile dürüst 
da ve Balkaıillardaki hakkı olan manya ve Tuna yolu ile mevcut di- iııbirliği siyasetini sulh içinde takvi· 

....................................... mevkii alacağına şüphe yoktur. Bu, ğer nakliye vasıtalarına bir ilave ye etmek imkanın. vermektedir. 
üçlü pakta iltihakı neticesinde ken· olacaktır. Binr.ctice, yakın bir istik- Yugoslavyanın hareketi, her bakım· 
diliğinden tahaddüs edecek bir va- bıılde mühim bir rol oynayacak ma· dan gerek milli gerek enternasyonal 

dir. 
Bize mukadderatın zorluğunu, 

hayatın tehlikelerini neıe ile karşı
layan bol'alar. fırtınalar. kıyametle1' 

karşısında sarsılmıyaın bir ruh ve 
onun yaratacağı kahramani bir ha
yat lazımdır. Bu ruh eşsiz bir zafer 
güneşi halinde asırların geçı~ı ara
sında tarihimizi parlatan ve parlata· 
cak olan Çaldıranı, Mohaçı ve ni
hayet Anafarta, İnönü, Sakarya ve 
Dumlupınarı yaratan ruhtur. 

Bu kahramant hayat büyük teh
likeler karşısında millet için duyulaın 
ulvi ve heybetli heyecandır. Bir he
yecan ki saf Türk seciyesini sağlam 
ırk kuvvetini ve eğilmez şuurlu Türk 
iadesini ifade eder ve hiçbir tehli
ke karşısında sönmez. 

••• 
Büyük Millet Mecfüi Reis Vekili 

Sıvas mebusu B. Şemsettin Günal· 
tay ikinci konferansını yarın saat 
1 7,30 da Eminönü Halkevi salo
nunda verecektir. 

Diğer vilayetlerde 
Ankara 25 (Telefonla) - Mc

buslarımızdan B. Ferid Celal Güven 
Amasya Cümhuriyet meydanında, 
B. Hasan Reşid Tankut Tekirdağ
da, doktor Hasan Vasıf Sonyürek 
de Urfada Halkevinde cDünya ah
valinin son vaziyeti karşısında Tür
kiye) mevzulu birer konferans ver
mişlerdir. 

Bu sada, Recebin de dikltatino 
çarptı. 

c- Haydar Leylayı iyi bağlıya· 
mamıı. ağunı iyi tıkaçlayamamı§ 
olacak ... Vah vah ... Bir aksilik çık· 
masa bari ... > diye düşündü .•• 

Sonra. yüksek ıesle: 
- Beyim... Sevdiğim kadından 

vazgeçmem için bazı şartlıı.ru.;var ••• 
- Ya> ... Neymiı bakalım>. 
- Zararlarımın telafisi. 
- Y olt canım>... Zarann~ ne 

kadar) 
Recep, gözlerini muhatal?ına 

diktl 
- Üzerinizde 2,000 lira kadar 

olacak galiba... On lan lutuf buyu• 
run ..• 

Cemale 
- Yolt canım .•• - 'deCU. - Sa· 

kın beni bir tuzağa dü~ürmüı olmo.· 
yasınız) 

Çaçaron, anaınn <ıehıet saçan bir 
tavır takındu 

- Cebinizdeki paralan vermelis\• 
zin ıuradan ıuraya kımıldayamaz· 
8tnız. 

Bonacu 
- Hırsı.ı lierif.,. Soyguncu 1 • 'di· 

ye haykırdı. 
Fakat korkmamub. Miidaf6' teC:I-

kıadır. hiyette değildir. fevkalade ehemmiyeti haiz bir hii· 
Bu ve.aile ile Yugo lav milletine Fakııt Yuııoslnv,.Yanın aldığı ted· disc teıkil etmektedir. O derecede 

ve hükumetine burada toplanmış birin vehamet.i şuradadır: Bu tedbir, ki yakında kendisini muhakkak 6U· 

bulunan devletler namına ve bilhu· Almaınyanın Yugoslav dahili işleri· rette gösterecek aksülamellerin, mü• 
sa Alman milleti ile Führer adına ne müdahalesine kapı açmaktadır. sait tesirleri ile umumi memnuni
en samimi tebriklerimi bir kere da- Alman trenler:nin geçmesi, Alman yeti mucip olacağı makul bir tarzda 
ha takdim ederim.> memurlarının vücudunu ve hususi tahmin edilebilir. Yugoslavya bu 

tarifeler tnnzimini istilzam edecek· suretle, gerek bizzat kendisine ve 
İngiliz ihtarının manası tir. Bu tarifelerin tanziminde ise Al- gerek coğrafi ve siyasi bağlarla sıkı 

Londra 25 (A.A.) _ Reuterin m:ınlar galip reye malik olacaklar· surette merbut bulu."lduğu komşula-
d 1 h b dır. Bundan başka, gittikçe artacak rına kar<•ı vazifesini yapını• oldu;:;u. İp omatik mu a iri yazıyor: .. .. .. 

kontrol için bahane teşkil edecek nu müdriktir. 
Yugoslavyanın üçlü pakta iltiha- kazalar ihtimali de mevcuttur. y } d 

k b k ki . ·1 1 ugos av ra yo ının, ugün Ü şe ı ı e an aşmanın Yugoslavya, fedakiirlıklar yoluna 
kıymeti sebebinden ziyade vaziyeti g:. .iştir. isteyince veyahut istiyece· komiserliği 
lehine istismar için Almanya.ya fır· ği zaman durmanın kolay olmadığı- Belgrad 25 (A.A.) - O.F.I. bil· 
sat verC\;eğinden dolayı Alman dip- nı görecektir. İngiliz ihtarının ma- diriyor: Radyo neşriyatına nezaret 
lomasisi için bir muvaffakiyet teııkil nası işte buradadır. etmek üzere hususi bir komiserlik 
ettiğini inkar etmek manası~ olur. ihdas olunmuştur. Bu komiserliğe 

Yugoslavya, imza mukabilinde, Yugoslav gazeteleri hükumet partisinin gazetesi olan 
bugünkü şeraitte en müsait şartları Bclgrad 25 (AA) - (Reuter): Samoprava'nın eski bn§muharriri 
elde etmiştir. Yugoslavya, üçlü pak- Yugos!avyanın üçlü pakta iltihakı, ve Avala ajansının müdürü B. Mi
tın askeri maddelerinden muaf tu· gazetelerin husus: nüshaları ile bü- lan İvanoviç tayin edilmiştir. 
tulmuştur. Almanlar, hiçbir mihver yük man~ctler altında halka illin Sırp köylü partisinden 
kıta:nnın Yugoslav arazisinden tran· edilmiştir. Yugoslavyaının hüküm· 
sit gönderilmiyeceğtni ve Yugoslav ranlığı ve mülki tamamiyetine hür- istifa edecekler 
hudutlarının Vt. siyasi istiklalinin bü- met edilecci:ti vadini ihtiva eden Al· Kahire 25 (A.A.) - (Reuter): 
tün akidler tarafından garanti edil· man ve ltalyan notaları en başta Belgraddan gelen haberlere göre, 
diğini resmen bildinnİ§lerdir. Yine neşredilmektedir. Sırp kiiylü partisini temsil eden altı 
Ş.:rndilik, mühürlü harp malzemesi Politika gazetesi, şu mtitalaaları Yugoslav uyan azası, hükumetin 
vagonları ile yaralı vagonlarının neşretmektedir: Yugoslav milletinin arzusu hilafına 
transit hakkı da fazla bir kıymeti 1 Üçlü pakta iltihak, Yugoslavyaya, olarak üçlü pakta iltihakı takdirinde 
haiz değildir. Çünkü cenup budu- bütün kom~uları ile ve bilhassa Yu- istifa etmek niyetinde bulundukla· 
dunda Yunanlılar Selanik hattını goslav meseleleri karşısında anlayı- rını bildirmişlerdir. 

birleri aldı. ıztırapla haykırdı. Bileği fena halde 
Recep: bükülmüııtü. Silahını yere atmak 
- Şuna da emin olabil!!s~- mecburiyetinde kalmıştı. · 

niz .•• - diye yumuşadı. - Si:?e Haydar Şakir, iyi bir şeriki cürm 
karşı insafsız da daVtanmıyacağım .. sıfatile, vazifesini mükemmel yap· 
Ynınızda biraz seyahat parası hıra- mıştı. Tam icap ettiği anda, saklan· 
kacağım... dığı kö§eden çıkarak müdahalede 

Melahatin kocası azametle dedi bulllfl1muııtu. 
ki: Saatçi, kendine mahsuı sahte ne-

- Beni tuzağa bile düşürmü, ol-( zaketle, bir selam verdi: 
ıan, tıenin gibi sefil bir herif~en - Affedersiniz beyefendi .•• Böy· 
korkmam. le birdenbire araya karıııtım ... Fa· 

Çaçaron soğukkanlılıkla: kat vaziyet öyleydi ki İcab etti. 
- Müsaadenizle izah edeyim... Cemal Nermi, hiddetle: 

Tamamile pençemdesiniz, beyim... - Ya ... Demek arkad~cıınız da 
Bu ev bostanların ortasında ... Di!n· varını§. 
yanın gürültüsünü yapabilir;z... - Görüyorsunuz... Oy leyse, az 
Kimse ıesimizi duymaz ... Onun için konuşalım, iyi konu§alım... Emin 
paşam, şu ricamı tekrarlıyorum: olunuz, paşam, işi ifrata vardır
Paranızt benden ize lutuf buyurun... mak hakkınızda hayırlı olmaz ... 
Sizde kafi para var; bende metP.hk Dostum Receb beyle koaıuştukları· 
yok ... İyilikle bu teklifi kabul edeor- nızı ıuracıktan dinledim... Hakkı 
seniz, ne ala... Aksi takdirde hali- teslim edeyim ki, onun size teklifi 
niz yamandır... hiç de fena birşey değil... Kabul 

Güzel Gözlü Kız'ın hamisi, titn:k buyurunuz ... 
bir sesle cevap verdi: Cemal, yeni haydudun eskisinden 

- Mademki karşımda senin gibi de tehlikeli olduğunu farkederek 
bir herif bulunuyor; ona, layık ol- dedi ki: 
duğu lisanla hitap etmek icap eder. - Alçak herifler ... Beni korku-

Cebinden tabancasını çıkardı. tamazsınız... Ben ikinize karşı da 
Fakat ayni zamanda hiddetle, kendimi müdafaa edebi.lirim ... Kor-

kum yoktur .. , 
Sakin baba: 
- Aman efendim.. . diye tem· 

kidkar baktı. 
Receb, alaycı alaycı: 
- Nasıl isterse öyle yapsın ... 

Cezaaını çeker 1 
- Söyledim, sizden korkum 

yok ... Hırsızlar, kepazeler ..• 
Haydar Şakir: 
- Aman beyim, küfretmeyin ... 

Biz de kendimize mahsus istidatlar· 
la, kellemi;ı:i koltuğumuza alarak 
yaşayan insanlarız. 

- İstidatlarınız sizi zindana attı• 
rır. 

Hnydar: 
- Beyim, size tavsiyem, sonra

dan pişman olacağınız sözler söyle
meyin ... Dedikten sonra: - Bu işi 
kolny halledelim. Dostum Recebiıı 
parnya ihtiyacı var. iyilikle vermez• 
seniz zorla sızdıracak... Elham· 
dülillah mevkii içtimai sahibisiniz. 
beceriklisiniz; bütçenizde açılacak 
bu rahneyi kolayca kapatırsınız ... 
Cüzdanınızda açılacak yaranın baş• 
ka yerinizde açı1acak yaraya nisbet• 
le daha ehven olduğunu dıı anlar
sınız; zekisiniz. 

(Arkası var) 
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Tarihe kanşan 
ittifaklar ve 
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Deniz naklivat komisvonuadan • 
1 Gu .. nlük B 1 ·" ı· • ~rsa 1. - Deıı12 nalt1 ftllıaJl,rmıdUı ...... dereeede .:u• ft 1111Lmnl nat- c. - CJemJnlll emre Amade bulundalu aaattıen ertesi &1in aynı aa.';9 

•------------- 111&' ~ • 1Jl bir ll1dJde t,mda tıtmet me_dlJe Mm1 'Te hDtml bdal 1ılr 1'ftDlJJıe ttaar G1unar. Oemlaln lft'beat lmakılc:hll saate nazaran 8fbMI Jı111U8119J9 eki ıao w dalla J11b11 bamule tmilllf4?"'"daJrt l>DGmunı ıtln tlılarUma aJd ücream- saat lıe , ıe Memr. 
-·• " TAllViLlT • UllBİYO m•ttnalt temeleıtD -.»• daJıD ft lmlclnde lllmıete -*1ed '" Japı- D. - B1l J'eTllll,Jelerde harp teblQıesı lnilundulu tam1syonca bb;ıl 

" N1JDJD rlATLDt Jlcü .ıerJıerln ---- ıa.ma ye ....,,mlyetiııe n T181Mibı tal>ıu,.t1e- edlleıı mmtataıar 2clıı .ıapAt'Cllık harp lllgorWan Ye mecbml harp tıa.Rz• 
rhle s&e ıerttp ,. wu*"' tl1ldDl pw bere 111/Ml tunı1t n t/11288 ıutu kreUerlle ıaal:2tJe ftlllll JR1mıe w lqaıtm.a ._ aD!ıu' blllDetlerl 

JI Mart uu umaıaJı .tannıaml19 tldJbD. tll'8 olunan tom11Janam• 11/3/Ml • masraflan dahll detlldlr. Bmılardan maada ıeret aeJ1!' ft serem tmıtkuf 
------------- ~binde ıtaıaren t.eanb'Cll mmtab Umm rtla1ll1 blnuınd& ..Ueatne bat- e.muuıda bllillııum masraflar )'eVm)yelere dahU bulundutundan ayrıca 

Dnln BO&OL&BI Jımıpar. hangi bl rnam altında para talep n tedl,yesl 7U&k'tır. 
-----------L.-K.- J.- 21/SıMl tArJb1D4m ıtaann ldltncl fıkrada Juılı bllOmum ftll· E - Makine Te vinç lmuı lfbl remt:ve aJt bata Ye kazalardan mütn-

CB.tt-ala ı inci ealüfede) 1' Ttlrk n. m. 11_. taıaım :natll lhttJaolarm& tı&hlll Ti 9"klerl tmlıllJman mtt•ıdellne nıııt Te hJzmetln Uasına mlleastıı ıecıtme vüuunda bu müddete taa.b- t 
Bu '1,50 933 borcu L balll oldulmıdan pnk dnle& dftml n prebe reaml .,. huwıl mtıemeat eden Ocret mtttarı yemıtye iRlhbk yettnundan tenzn olunur ll'u1ın e 

tecrübeler pek acı surette ı • 19S8 ~ - .. • 11.17 ile eibU ıarafın4&n birinci mıddecle JUllı TUltalal1& wllden J&Pkn]a- saire llbi gemiye racl oiımJan umumi aebeple: hJzmetln ifasına ·müessl~ 0~~ l&ltertJQr ki muhtelif devletlerin • 1 ltu wauAY'™ -..- c:M bHGmum naiJJıat Soln ftat& ta Jebl hattındaki mltlwıtıar •l"IM'• salar blle bu mGddetıerJe nmıl ıauı dnlerlne att Jmn!:veler Gdenlr 
Ja]nız kısmi menfaatlerini sadece A. 8 • O. 1 :-.: ntımaneal s&s&erUm taıepnamelerle mal naklettlrecetıeıı tan.flııdan dal- P - Yevmlyelerln hesap ve tahatltukuna. mtiteaWk bllftmuın "vesa•k 

ı 1 ınt Shu-Bnmam ıııdan dolrU1& kcım18JOl1 ıellllllne ,aplacaktır. mahalli Uman makamatl ıamfmdan tud1t Te lcabuıda senı1nlıı kap~ 
birer Ucundan yakalayan ittifak- ı ı 193' m.a.ı:rsuıam 1-1 u.42 s.- Komisyona vutu 1>uJ1cak mtlracaatıar, tahmlle ıwar. mlttan ma- alAtadar llman memuru oJmıyan ıyerlerde l!n btıyWc mtllklye memuru. v~ 
ların yapma kabiliyeti yoktur. 1 2 1812 Huln• ~ ::: anen her btı hamule için aın A1'11 T• n.pur ismi zlkrolWUDQl.l"&k Jl.Pl]a- Jdkle aJAtaJının saWılyeW adamı tarafından mtıtterek lmzah bir zabıtın. 
Mınt 1 1 lnt 1 1 cak Te Terllecet mllaade her .eter için aın olacatm. tedklk edllecettlr. 

menfaatlerin, geriye kalan ı ı 1935 ı • 21.50 &enelilc mlktarlan mutaıınen oıan ~açlar ıoın J1De ıutarda JUı1ı H - Her baııgt blr nakil hizmetini ifadan 80llta. serbest bır&kılDUf olan 
ttıllf kısmı lcabettlrdiği zaman, • 1938 1 • ::: §ekllde müracaat oJnnmaJrla beraber ndll zamanlan .,. t&bmll, tabliye gemllerln İstanbul ve İlmJr ltınnıınndan ıa:vn llmazj)ara bofaltmak 11zeı 8 
her devlet tek başına dll ... n~ A. Demlryola tahvll1 1-::ı 4150 llmanlan a,yrı ayrı göater1lmek tızere bir 1enelik nakil lhtıyaeı bir eetvel ha- S ve bu llmanlaıa bir 9911t mal natıettırmeıertne toaJIBJonca tarar verttcU-
..n.c ' ~· • • · linde Jamılsyona verilecektir. 11 taırdlrde bu mallardan ton heablle Den!z JOllıan )ilk tartteslndetı üc-
&&&a& hareket etmeyi daha faydalı A. Demlryolu mGmeall aenet 38.50 4. _ Komlsyona vutu bulacat talepler tetklk olanarak memleket umu- retler alınır. 
buluyor. Balkan ittifakı kısmi Haydarpafa ıtmanı ed1 :::: mt lhtlyaçlanndan mllstacel olanlar ten:1h olunmak tlzen talep anındaki K - sarnıçlı ıaz ıemlerlle Türk I!manlanndan ecnebl limanlara serer 
delil küllt bl ittifak ot 'bilse dl H. Umanı mtlmeasll sen ımtAnın mü&aadest dalreatnde en mOalı vasıt.aıar tab.sls olum.eak ve tey- yapmalatına müsaade olunan cemllerln yapııcakları nakliyattan alacatınn 

r a Y etSSB sENETLBBt t•yet ııakll talebinde bulunanlara tablll olunan gem1nln ahlblne, Arma- tlcretıer narhtan hariç bıratJlmıftır. Ancak gemi .sahllJl ne naklettlren ara-
Balkanlar bugünkü perişan hA.le lÖrıer Blrllğlne blld1rllecektlr. Komlsyonun bu auretle tahriri müsaadellnl llnda Ocret ıest>Itlnde 1tlllf haaı1 olması tomiBJonun filZum ıösterecett na 
düşmezdi. T. c. Mertes bantası 109.- almadan taramame oümulOne giren hlçblr vamtanın tahmil ft harebttne k1l htmıetlnln lfaaın& mln1 t.ettU edemlyecet n bu takdirde Ocretı naklhe 

T. İf banka.a nama muharrer 10.15 müsaade olunmayacaktır. l:!u nakll:ıatın hU8Ustyetıerl Te ecnebi 8\llarma J&Pllaeak aeferlcr lçln ko-
Bu vaziyetten dolayı 'rürkiyeye T. İf bankası (hamile alt) 10.46 5. _ Birinci fıkrada yazılı deniz naldl vasıtalarının memleket dahlllnde milr mübayaa farkı bedell ecnebi llma nlarda tediyesi mecburi olan rüsunı 

zen k d T. İf bankası mtımesstı bls. 103.- .l apacaklan nakliyat için ödenecek olan ücretler aşağıda ı&stertlmltttt. ve sa1re u.rurl "ve mutad masraf usulleri nazarı dikkate alınmak auretlle 
e a ar mesuliyet hissesi ay- A. Demiryollan tlrketı ( 1' 80) 22.50 A. _ Kömür havzasile muayyen bir 1*ele arasında. ve yDttın tamamının komisyonca taıcdl.r ve teablt olunacak ve tarafeylnce muta bulunacaktır. 

?ılaınaz. Zİ:I"a, Balkanlarda. Bul- A. Demleyollan flrkett <1' 100 S'l.50 bu iskeleye tahllyest kaydlle kömür nakllyatından alınacak lcretıer fUil.- ı - Komiqonun telefon numarası 42374 tilr, 
taristanı da tatmin ederek, hariç- Esklhlsar çimento şirketi '1.60 Jardır: cVuda taıepnamHI» 
ten gelecek tehlikelere ,.. .. ~ ge- Şirketi Ha)'rlye 21·- Kuru~ Ktır\Af Denls nüllJat Umlıryon• ~ 

~'l& Şirketi Hayriye temettü 21.- İstanbul 250 Karaburun J80 
iliş Ve tam bir anlaşma lüzumu- B d Fetıı10e • ... ,. 

ECNEBt TABv1LLERt Erandekırma 27;. ~arls -ııu, hatta daha ileri giderek bir v 

1:1ı .... _ Kredi Fo--'ye 1903 (si"'ortall) 111.50 Tek1rda5 samsun 
~an konfedersuıvonu fikrini ~ • a rta ·-J • ı 1911 102.50 Çana~.ale Trabzon 0 Ya atan yalnız Türkiye ol- • 1 Amorti 11.- Antalya 
ınuştu. Bizi o zaman dinlemedi· • • Kupon 1.25 İzmlt 
ler. Bilakis, sırf Bulgaristan tarlV _____ NUK __ m_~---- ~~i' 
fından emin olmak için Balkan Türt altını 24.80 Mudanya 
Birliğine bağlı görünürken büyük Külçe altın blr gramı 3.26 Gemlllt 
de ı · ı b .. A_ <banknot> 2.50 Ayvalık v etlerin emellerine ruet olarak Osman 1 an...... İzmir 

265 

295 

Hopa 

Mersin 
İakenderun 

100 

125 

355 

gtzıı politika oyunlarına sapan- K.&MBtl'O Kot nakllyatında bu natıara "' 20 zam olunur. 
lar vardı. Bunları bir gu"n tarih B - Kômürden maada blldmum ena tçl>ı gerek tam Jılımu1e nakll:va-

Londra. üzerine 1 sterlln 5.2025 tında ve gerekse hamule mlkdan nazan cllkkate alınmabmn semlnln ta-
Yazacaktır. Nevyort üzerine 100 dolar 132.20 mamının ltlralanması halinde beher 'fdıtaya yevmiye olarat nrllecek tlc-

Cenevre üzerine 100 franlc 29.98 retler fUJllardır: 
Bugünkü netice kar§lSlnda ne- Atlna üzerine 100 drahmi 0.99 

daınet bize dnomediği için, -a:,u Madrld üzerine 100 pezeta 12.845 
lr.a__ ""V Belgrad üzerine 100 dinar 3.1525 
~dan istikbale ait hisseyi çı- Yokohama üzerine 100 yen 30.915 
kardıktan sonra hAdiselerin yü- Stotholm ttzertne ıoo tmon 30.'185 

l'ÜYiişüne bakalım. 1 1 I 
Yugcwavya c1a Mihverin pen- ANKARA RADYOSU 

Çesine düştü. Fakat, işin manevi 26 Mart çaJ'IUllha öile ve U.-m 
kısmı bir tarata bırakılırsa. bu 11- 12, 30: Program, 12, 3 3: Hafif 
ttlıakın hAdiseler üzerindeki t.esiri tarkılar, 12,50: Ajana haberleri, 
ltibartıe fazla hassasiyete kapıl- 13,05: Neşeli türküler, 13,20: ~~· 
nıamak lAzımdır. Evvelte de yaz· l~n orkestruı, 18, O 3: Oda musık~ 
dığım gibi y 1 Mihver sı (Pi.), 18,30: Konuıma (Dı~ polı· 
d ız • ugos avya . tika hadiseleri), 18,45: Çocuk 
~!etlerine sevgisini çoktan ılan saati, 19,30: Ajans haberleri, 19,45: 

ellbittl Almanyaya ve İtalyaya Ziraat takvimi. 19,50: Fasıl heyeti, 
b:rtı 1ür harekete geçmesi zatpn 20. 1 S: Racb-o pzeteef. 20.45: Solo 
beklennıtyordu. Elverir ki orlara .. ~kılar, 21,10: Kon°!°'a. 2t,25.: 
Y&rdıın tnı k d esine düşme- • Kume MD • Su eMrlen. 21 ,4'S: Rı
sln e e erec yueticümhur bandosu. 22.30: 
alb Bugün, Almanyanın tazyıkı Ajana ve borsa haberleri. 22.45: 

nda, her an parçalanmak teh- Cazband (Pi.). 
llkestne ınaruz bulunan mlllt var- 27 Mut pe11embe ...... 
hluu ve toprak bütünlüğünü 8: Program. 8,03: Ai- haberle· 
muvakkaten kurtarmak pahası- ri. 8,18: Hafif program (Pi.). 8.4Sı 

na bu ittifaka giren Yugoslavya- ~!.!'!~!~!~ ......................... .. 
:ın ~betı ikt tarıü tnkip.ta bağ- B U L M A C A M 1 Z 
.:;~ Almanyanm yavaş ya- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Roman tuyıJa önünde o da 1 

ıa ve~ düıe- 1 
eet. yahut YugoaJavya etlirmm 
gitgide artacak ~ nett
Cesl lstiklll ve temamıyetını al
llhla müdafaa edecek bir ihtlW 
htlkdmetl iktidara gelecektir. 
Zira Almanya, Yugoslavyayı, bQ
Uln emellerine l'lllta yapamazsa 
herhangt bir bahane ile parçaıa; 
maya ~- Alman}aJUn 
hiç bir mütteflti müatakll kala-
maz. Böyle bir hl1, 'Uçlil lttifalnn 
nıhuna ve Jenl Dlzam meftıumu
na zıttır. 

NflClneıddhı Wak 

AKŞAM 

SW .... - ............ , IO - ,... , 

1 _ Petia para ile aht verit eı. 

mi)-en. Su il k.. .. 
2 _ Bir meyva • e opuren 

temizleme vuıtuı. 

~ = ::=., . Eiri bGğrü deji). 
s - Cephanelik. . 
6 _ Teni mekteplerde verilen 

bir dentir-7 _ Tenezzüh ıemiai • Sıyanet 

~ 1400 bnf l'nlO tarlll «s"- Baba - baçlar. 
ı = ftO • 1• • 9 - Teni bir teJİD 9ini tarafı· 
ı - • - • dJr An-l-L ~ 1IO • liJl&e • ... • 

r;:::~~...::=-~•:.__:-:,.~•~-1 IO _ Maiara. SahlP - ı ern mu-
... tt&lbet1uaa dabU olml1&D rabha demektil. 

::..-.... IDellllebUer: BeaeUlt: Ceçea Wr IM""'9' Wi 

r~._._.:ıooo~Qbll um. it Ubll Sılılw .-la " ,....,.._ ...taı ~. 
Ttıw-;;::::- ı _ Teekineden. 2 - EY, Ana- · 
,_-~: .......... A-!- ... K•,--

-.: 11711 - ..... ... dolu. .3 - ,,,P.an. • - -v-ue. 
r--:::~•:;ld~b:=.,!•!!•!!..---1 lb s - inin. Naime. 6 - Narenci· 

8. ~ 17 _..._ut r 7 - Eda. Ailece. 8 - Don. ._ I.. Otl Öl ttı. Ak. YaL iv~ 9 - El, imece, 10 -
Va. İ.1211:! .. 1.11 1.12 12.00 U2 Nuhbe: Ekti

.- 1uo 11.!50 lt.28 21o.sı 

'::ıtıane: &abllb cıftft K ü ÇÜ K iLAN 
UaJut IOQt No 11 

otuyu~ arasında 

Ordu nıa}GJJer b" li"" 1 1 EN SERi, besi b ka ır gı, •tanbul ıu-
&reai ~/3~~dan: Şubemiz kon· EN EMiN 
cuma RÜDU tarihine müaadif EN UCUZ 
deki tube ~t 14 de Vezneciler- vaatadır. Aram. •tam. ki-
KayıtJı. aa1t lllllaJada toplıuuu:akbr. ra illerinde İl ve ilGl IGln İl-
olamar. lzaıua &etrifleri rica .. llitifaiiideiııııiedıiiniiiilz.iııım••••• 

1 
2 
3 
4 
5 
6 ., 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
1J 
ıT 
11 
19 
20 
21 
22 
21 
24 
21. 
21 
2'1 
28 
29 
30 
31 
n 
S3 
Si 
35 
H 
n 
sa 
19 • fl 

ı 
2 
1 

• 5 
1 ., 
• 9 

10 
11 
12 
13 
H 
15 
11 
17 
ıa 
u 
20 
21 
n 
2S 
24 
25 
21 
:n 
28 
28 
30 
il 
32 
13 
M 
35 
38 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
G 
44 
4ı5 
48 
~7 
a 
49 
IO 
il 

Vapurun 1sml 

Perıhan 
Yeşil ırmak 
Şlrlemln 
Dürüst 
Pınar 
Bartın 
Heybeliada 
K:ıyar 
İmdat 
Tunıı 

Şark 2 
Nimeti hüda 
Akb€1 
Ereğli 

Dua tepe 
Çankaya 1 
(tahingerl 
Sabır 
Kaıınca 
Okan 
Ernn 
Amasya 
Hıfzırrahman 
Hüdaterlm 
Ü>•nablda 
Lltfuhikta 
K&rtaıtepe cKeııaıı. 
Detnlrtq 
KartaDraıa 
Backmll arllan 
nnu 
O hen 
21 Nisan 
Aralan 
Vlçe 
Genç 
Bacı Bp'ef 

r:::: 
Yenice 
Demlrhlar 

• 

Maden kömürüne göre 
hamule tonu 

150 
150 
160 
180 
]90 

·200 
200 
200 
210 
211 
21) 
2') 
21.; 
220 
220 
UQ 
Jn 
225 
llO -230 
HJ .. ., 
IU 
l5(J ., 
215 
215 
2'10 
270 
300 
300 
310 
315 
32Q 

420 
450 
&00 
5SO 
560 

BataJ 
• • UM ._ npur 

'IQO 
Pek 
Anadolu 
'l'tlıtAn 
Yıl mu 
Zuhal 
Emet 
GalatasaraJ 
Kutlu 
Aktan 
Dgaz 
Floeya 
Ftiruz.an 
8ev1m 
Zonguldak 
Bamsun 
Şark 
Adana 
AtlllA 
Eti 
Pmar 
Bebat; 
Tavil 
Suat 
Kurtalq 
Sinop 
Kaltavaıı 
Kaplan 

t!; 
Yeltencl 
&t.tarya 
:tautbal 
Necat. 
Şadan 
Kanaeya 
Tan 
Erol 
11skticlar 
Vatan 
Nazım 
Altay 
İkbal 
Mete 
Bürhanlyl 
Doğan 

Krom 
Refah 
PlltiD. 
Demli 
Jlüuı 

'120 
'120 
1G 
800 
800 
199 
900 
950 
970 
990 

1375 
1420 
1520 
1525 
1575 
1575 
1675 
17'15 
1800 
1800 
1825 
1875 
1975 
2300 
2470 
2':50 
2850 
2970 
3000 
IHI 
l250 
3415 
3500 
l600 
1117 
3800 
4100 
4100 
4550 
4700 
6100 
6350 
6450 
6~30 
6650 
&500 
6780 
&800 
8280 ,. 

Yevnılyeıd 

50 
50 
63 
80 
413 
66 
16 
16 
'10 
'10 
'10 
'12 
'12 
'15 
'15 
'li .,. 
" • • 80 
13 ,,, 
rı 
rı ,,, 
80 
12 
12 
95 
96 

105 
105 
107 
110 
112 
127 
130 
135 
140 
140 

150 
152 
152 
115 
leo 
180 
18 
170 
175 
17'1 
177 
210 
212 
220 
220 
225 
225 
215 
240 
250 
250 
250 
255 -2'15 
280. 
t8S 
no 
aoo 
aoo 
115 
ili 
121 
135 
l40 
l40 
151 
HO 
180 
190 
196 
fOO 
f20 
420 
f25 
'430 
f25 
ao 
'31 ., -

Malın clna:i: 
Malın mecmu m.ıttan. ıonu, met?& mıtAbı. 
Tahmll limanı. 

Tahmil Umamndakl Jtlkle:Jicl. 
Tahllye limanı. 
Tahllye llmahında mah ıeaeııem edeeet. 
Malın bu aefer için tabmUe lmade oıacatı tat1 gQn n mıktan 
Varsa müatacellyet derece "' sebepleri. · 
Mlll1 Korunma kanununun ahklmına göre ten Veklllerl Heyeti tara

fından ısdar olunan 1/31941 tarih ve 2/15288 numara.h taramame muci
bince yultanda tafsllltı JaB1]ı emvali naklettlrmek icab ettlRtnden bu işe 
tabs1s edeceğiniz vapurun lımı1n1 blldl reret tıyatm ta,rafımıza da !§'arını ri-
ca ederlnı. Pul 

ismı: 
16 k~ 

Mıeal: 
Telgraf adresi: 
Telefon adresi: 

(232'7) 

en Memuru yetiftirmek üzere memur tayini 
hakkında ilin 

Maliye Vekaletinden: 
.... 

1/9/940 tarih Te 214805 numaralı reamı cuetecıe mtmteoır, 17/8.'940 
ıarth ve 1417'1 numaralı blvnameJe 'balh toprak tem taıımatnamesı 
n1n tatbikl lçln tetl:1l edDm n edilecek olan tomıQon1arda 1stlhdam 
edllmet üzere yetlltlrlJmek 1çln tapu Te tadutro tJ. aldtırlültl fen tat
bikat mektebinde ltaJ]an temhı edilmek ilen memur alınacaktır. Bu 
memuriyete talip olanlardan aranan p.rtlar Te Tesa1k qalıda gösterll
mlltlr . ............ 

1 - Yap 48 dan ful& ohnı•at; 
2 - Bil u U. 10 1IDell anıfta Yeyahut bu derec:Qe muadil dllrr bl 

.._. ıabll1 s&mlt cılmal; 
1 - Balen namı bir dairede maatahdem ile, ~ tein munfab.t 

almıf oJmaJc n alem HaadJe tencllatnden lstU'ade ectnecett anlqılmat; 
cDb 

Miruaa&lftll 

Yutardatl tartlarla haiz bulunan taliplerin, qaıtıda yazılı veslk:ıla
n bir l.stlda Ue mı PO 20 MaJ18 1141 tarihine kadar Maliye Veklletin 

dlllll Emllb a&ıdereeHJerdir. 
l - Hltu btl'ftJeı ft.raba culı veyahut noterce Teya remıl blr nıa 

tamca musaddak ıuretı. . 
2 - 1 kıt'a tototrat caltı buçuk dokuz eb'adıncla• 
1 - Mettep t.udtDune w,. tabadetnamesl .uJı YeJa muaddat 

aarett. 
•- lılemurlJette bulunm111 ı.e. taacUkJl llcll karnesi Teyahut bulun

dulu memuriyetler leln anı anı Tesftalar; 
5 - 8ıbh1 durumunun kblerde n her iklimde TUlfe ifasına elve

tllll olclutana dair bir hldme' ftJa be1ed17e dok&orlulu raporu. 
1 - C. llWel umnmhll'nde mahkllmiyetl oJmadalJna dair 't'esika 

clAlda llrlne mttddel 'lllllumnıtce taıditu metıııııat nrllmeat tlftdlr• 
'I - Hflmtuıaı tQula; 

ı - Aaterlllı: ntdba cntltua htlvlyet Yarataaında Tana a)'11Ca ıat.e
mez.ı 

1 - Talip olan ...ıua nmıl bir dairede mDllahdem ı.. aJnlmaamda 
m&bzur obnadılma dair ftllb da19be mfttnDDr Sltfda n merbutu Te
ılltaJann o daire 'Y&ll&ul De a&ıderllmed ballnde Ql'JC& mu't'&fak\name
ye mahal Joktur.ı 

10 - Aplıda JUllı eel:Dde teahhttname: ıBu teahhtltnamedekı 
mtıte&elstl kefllln naıl dairelerden veyahut ticari, mall Teya sınat mti
-.Ierde mtll&ahdem olması earııır .. 

NOT: Bu kefaletıı1JDe noterce resen tanzlnı ,,ıunacattır.• 

.rv .. 
Taahhitname 

lılallye Veklletlnce toprak tevzi tallmatnrmaılbtn taıbltl lcln tefkD 
edilecek tomllJUDJarda llllbdım ecfthnelt tlr.ere, fm memura oıarat P.
Uftlrilmet Jçin b1r TUlfeJe ı..ıın ldUllÜ talla w iı1ı1J m•mdl De tapu 
bdutq fen melrteNnde talim .,. te1ıe1Hm Dillttd"1' ı. metıepıen 
mesmı olamu 'ft18]ıd metteplla-- cıldüla1a .ııma bol .-ıe mQd .. 
deUe hlmıa ifa etmls ftlflba& lılftde• JdlM'l.'m yU!teden lstlfa eder 
wıa ıdaıe ldw.MI Mil •m atrt,.ak ftllteme DJbQet ~ 
bem cesal flU't" JMım de__. ~de olmak tızere, yedi ytlz el-
li lira 6demell " bunun SCID bettmda dan ıtameatne Te 1llm lat1hsa
Hne nmum ohnıdul - tuhlıltnamenln Jıcraıa vaz'ı 't'eyahut hazineden 
alacalım ftrla bu alaell>mdn def'at.en tabi Tt mahsubu: ve yine bu ta. 
abhltnameden mtıtnemı her hanl1 bir lhtllAf 1çltı dava itameatne lil
nm ha8ıJ. oluna bu dannm Antara mabkem.ıermce rtlye!Jn1 kabul ve 
taalıhtıt ediyorum. • 

Adres: 

Mtıfua h~ ftl'altumdak1 htl'fbetl; 

• • • • • ~ cezai tut olarak tu.hhiit eWRt yedl yüz elli !Iraya ka
dar aynı eartJarl& mtlteaelıdl ketll olarak kefalet ederim. 

Kefllln malek Te adreal: 
Mtıfua b11vlyet Tarabaındakl hüviyeti 

.v. 
Kabul edilecek taliplere, mektepte her ay devam edecek ita 

:1~~etlnce aylık 50-60 Ura .~cret ve mektepten mezunlyetınl mütea~~rı 
&&J-...t derecelerine n teadül kanunu esaslarına göre 100-150 aylık Uc-
ı:et verilecektir. 

0638 
_ 
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u 

Fiyat Mürakabe 



Sahife 8 

.~jo E-N~TO L.·· 
. . 

oiş MACUNU 
Mikropları yOzde 100 61dor0;, dlşlei't temizler parl~ 

tır dif etlerini besler ve hastalanmatanna mani olu~. 

"'Hır yerde OENTOL dit maCUDU'!,.• f....,.la lstejWa. 

-TiMOFUJ 
(Abdest bozaa) dediiimiz baruk lnra11anıun dnaacbr. 

Banlar ujır etile y..,.bmt pubrma ve auculdan yiyenı.de bual ohw. 
Uaunluldan dört metreden on metreye kadar olar ki bir ~ tehli
keli butalddara yol ~. TİMOFUJ bu kurtların en birinci dnan
drr. Srhbat Vekaletinin miiaaadeaini haizdir. Her Eczanede balanar. 
~ete ile satılır. .. 

ETi BANK' dan 
Aıgari 100 ve azami 250 Beygirlik 

Lokomobil ve Diesel Motörleri 
ile bunlaruı lşleteeeif 220/380 Voltluk mütenavip ceryan 

1 

Dinamolan Satın Alınacakbr 
Taliplerin maldnelerln msaf 'H ftatlannı bllcUren te1dlflerlnl 

Ankarada Eti Bank Umum Müdürlüjiine 
göndermeleri 

'l'tlrkiye Ottmhuriyetf 

ZiRAAT BANKASI 
Kurulu§ tarihi: 1888. - sermayesi: 100,000,000 Ttırt llrall. Şube " 

ajana adedi: 265 
Zirai H ticari her nnl banka maamelelerL 

Para birlktireıilere 28,800 Ura ikram.iye veriyor. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplannda en 
az ~O Ur.ı5ı bulunanlara senede • defa çekllecek kur'a lle ataltdakl plln.ı 
'{ore ikramiye dnğıtııacalctır: 

4 adet 1.000 liralık 4.080 Ura 100 adet 50 liralık 5,000 lira 
4 • 500 • 2,000 • 120 • 40 • 4,800 • 
t • 2so • ı.ooo • 160 • 20 • S,200 • 

40 • 100 • 4,000 • 
DiKKA'f: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşatı 

· · ~. 11\•rr.•Pre lkramlve rıktığı takdirde % 20 fazlasile verllecettlr. 
Kuralar senede 4 defa 11 eyldl, 11 birincikanun, il. mart ve 

ı 1 haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Devlet Demiryollan ve Limanlan lıletme 
Umum idaresi ilanları 

Muhammen bedell 22.500 (Yirmi ikl bin beşyüz) lira olan Sterilizasyon 
c!hazlan ve teferrüatı 5 Mayıs 1941 pazartesi günü saat 15.30 da kapalı 
zarf 118Ullle Ankarada İdare binasında satın almacalttır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1687,50 (Bin altıyüz seksenyedi lira elli ku-
ruf) liralık muvakkat teminat lle kanunun tayin ettiği veslkalan ve tek-
ıınerinı aynı gün saat 14,30 za kad&r komisyon relsliğine \'ermeleri llzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme d&lreslnden, Baydar-
naaada Te11ellüm ve Sevk Sefiltlnden dağıtılacaktır. (2201) 

• 

T. iŞ BANKASI 

.. 
'.AKŞAM 26 Mart 1941 

F alnika ~e matbaaya 
elveriıli bir BiN A 

SATIUKTIR 
Cataıofhmda fabrika ve 

matbaa ltılh•mıa elverlfll 
betonarme yeni bir bina sa
tıhldır. o:Aqam• idaresine 
müracaat: Telef on: 20681 

ZA Y1 - Kıtamdan 3 3 7 eeneain· 
de aldıiun terhia tezkeremJ zayi et
tim, yenieini alacaiımdan eskisinin 
hükmil yoktur. 

328 tevellütlü lbrahim oğlu Ali 

PERDE 
.... 

SAHNE 
aylık 

Sinema ve Tiyatro 
Mecmuaai 

Çıkaran: NEYIRE ERnJlaRUL 
1 Nisanda ıkı or. 

ZAYİ- 1330/31 dera aenesin· 
de Menbaülirfan idadisinden aldı
ğım diplomamı dyi ettim yenisini 
alacaiımdan hükmO olmadığı .ilan 
olunur. 

DeYlet demiryollan 9 uncu 
iıletmede Sadi Baıak 

Pratik ve en yi}kse'k kalltedca 
su geçmez muhtelif renk!e:de 

4 mevsimlik 
TRENÇKOTLAR 
Yalnız 

ZAR i F 
Tüccar tenihaneslnde bulabilir
siniz. Beyollu İstltıAI cad. No. 37a 
Ha.şet Kitaphanesl karşısında 

·--· Vaniköyde 

Sattlık Vah 
Müracaat : Galata Voyvoda 

caddeai No. 40/42. Tel: 43225 

ZA Yl - İnebolu askerlik şube-
sinden aldığım ve Eminönü yabancı 

ı askerlik şubesinde mukayyed as
kerük tezkeremi kaybettim yenisini 
alacağımdMt eskisinin hükmü yok-
tur. 314 tevellütlü İnebolulu 

Hasan oğlu Kamil Berber 

Doktor ----• Baha ddin LOtfi 

Gayri menkul ıatiı ilam 
Bip icra memurlutmı4an: Ml/'51 

Blpöa. Orman mtıtea.bhltlertnden ım
seyln t.l'ner'e borcundan dolayı mah
cuz olup paraya çevrU.mesbıe karar 
verilen Blğa.nın Dlmetoka. nahiye~ 
den Ali oğlu Fehlm Karasiye alt Biga 
ta.pusunun K. evvel 932 gün ve 129 No. 
sınd& kayıtlı: Dlmetoka.nm Kargı çlf
ll~ mevklinde hududlan Karaba4}ıda 
T&§Çıktılt ve Karabigalı hacı Ahmed, 
Kırlı oRlu Emin, İ.small ve Aziz arazl.si, 
koyun köprllstı ve Susak Çeflllesinln 
başı ile çevrili 30,000 döniim mesa.ha

Kıymetli ve şerefli bir Gayri 
menkul almak isteyenlere 

Mühim ilin 
Gala tada, Karaköy Meydanmd a, Karaköy Palas binasa
nın köşesinde, bir yüzü Bankalara giden Tramvay cadde
sine diğer yüzü de Tophaneye giden Tramvay caddesine 
bakan ve altında eski Abdullah Efendi ve balen Artın Selek 
lokantasile müteaddit diikkftnlar bulunan zemin katile 
beraber dt!rt katlı ve kagir değirmen han naınile maruf 
han şuyuun izalesi zımnmda Beyoğlu Sulh mahkemesi ta
rafından açık arttırmaya konulmuştur. Galatanın en işlek 

ve merkez bir yerinde bulunup şehir plinı mucibince ci
varının istimlikile bir kat daha şereOenecek olan mezk6.r 
hanı almak isteyenlerin bir an evvel Beyoğlu Sulh Mahke
meleri Başkatipliğine müracaatla 940/29 numaralı dosya
da mevcut arttırma evrakım tetkik ile arttırma şeraitini 
öğrenmeleri ve 1 Nisan 941 Salı günü saat 14 de yapılacak 
olan müzayedeye iştirak etmeleri lüzumu ehemmiyetle 
tavsiye ve ilan olunur. 

da. bulunan Tarlanın 60 hissede 14 
hissesi evsafı: t.l'ç kısma ayrılan bu 
arazinin üçde blrl mllll toprak, üçde 
biri kumsallık olup bu iki kısmın top
ralt her nevl nraate elverişli ve heye
ti umumlyesl itibarile kuvvet inb:ıtl
yesl blrlnci derecededir. Diğer üçde blr 
kısmın az anzalı düz blr araziyi t~şkil 
etmekte olup topralt kara ve kuvvel 
lnbatıyesl muhteliftir. Bu son kısımda 
az blr parçada. ziraat yapılmakta oluµ 
kısmı azamından mer'a ve otla.kiye 
olaıak otunda:ı istifade edilmektedir. 
Kargı ~lftllği namlle mnrur bulunan 
bu vaslh arazide fazla miktarda ka
raağr.ç, söğüt, dişbudak ve yabani ah
lat ağaçları mevcut olup ayrıca araz;
nin alt kısmında 300 dönüme yakın blr 
verinde bir ormanlık bulunmakta. ve 
bu ormanlığın içinde yabani meyva 
ve her çeşlt meşe saire gibl mcyvasız 
aRaçlar vardır. Yine bu arazinin için-
den bir azmak cDurgun su. geçmekle Divanı Muhasebat Reisliğinden : 
olup sıtma mikrobu yaymasından do- Divanı muhasebata miisabatıı ile 30, 35, 40 lira asıl maaşla müraklb mo-
layı bu kısım sıhhi şeraltı haiz değil- avinl alınacaktır. 
dlr. MevkH: Umumiyet 1Ubarlle düz 1 _:. Müsa.bakaya girmek için yük.sek mektep mezunu olmak Te yahut• 
ve az miktarda bayırlılt ihtiva eden az 25 Ura ma9.1lı memuriyetlerde blr terfi :müddetini ikmal etınlf bulunmak 
bu tarla Oimetoka ve Karablğa nahi- lftzımdır. Bu müddeti üç aya kad&r ikmal edecekler de kabul olunablllr. 
yelerl arasında ve en iyi bir mevkide 2 _Yüksek mektep mezunu olub ta askerli~! yapmamış bulunanlara 
olmasına göre kazanın en birinci blr 6 ay tçln 25 Ura maaş verlllr. Diğer derecelere kabul için de o derecenin al
çlftllk arazlsldlr. Muhammen kıyme- tındaki derecede bir terfi müddetini 1kmal etmek şarttır. 
ti: Tamamı 210,000 liradır. Yine Biga 3 - Müsabaka imtihanı 4 nisan 941 cuma günü saat 9.30 da Anbracı. 
tapusunun ayni gün ve 128 sayısında divanı muhasebat binasında yapılo.caktır. İmtihanın vllAyetlerde 1crlUll 
kayıtlı bulunan ayni mevkide, hudud- mümkün olmadığından Ankaraya gelemlyecekler imtihanın mahallerinde 
ları Susak çeşmesi. Üveyll ve Koca icrası için müracaat etmemP.lldlrler. 
ahlat tarla ve yolca kavak dere kul:ı.- 4 - imtihan hesap. tlcad defter tutma usum; divanı muhasebat. muha
tından kadın dere çatısı ve Üveylldcn scbel umumiye kanunlarlle bazı masraf ve vergi kanunlarından ve fenni 
Eğri dere başındaki yoldan Kargı de- mail ve ıımı ihtisastan ve tahrirden yapılacaktır. 

1 resi kulağı ve çamurlu kulak ve ~am- 5 - Bu şeraiti h:ı.iz olupta imtihana girmek isteyenlerin 2 nisan 941 çar
ı zabey yolu. Menekşe deresi ve Guvem şamba günü akşamına kadar nüfus hüviye€ cüzdanı, askerlik veslka~ı. resmt 
1 ç~k~:U· kurt dede ve kumyol ~uyust~ ' tabip raporu, tahsil V·~salkl ve iki kıt'a vesika fotoğrafı Jle blrllkte bir arzu-

1

. yorukler makberesl ve hacı vdi kış h8l ile divanı muhasebat riyasetine müracaat etmeleri 10.zımdır. Cl'83-1!15t) 
lası ve Lebbl derya ve çay ağzı ve Ka-

rabaşlıda taş çıktı~ mevkllerlle çc'- lnhı"ıarlar U. Mu""du""rlu""gu ... ""nden: 
rlll 17,500 dönüm mesahada bulunan 
kargı çiftliği namlle maruf araı!dekl 
Mer'anın 60 hissede 14 h~esl. Evsafı: 1 - Şartnamest mucibince 15 adet mahruti çad:r pazarlıkla satın alı-
Tamamı 17500 dönüm olan bu büyük n:ıcaktır. 
meranın 3000 dönümlük bir ycrt pü- 2 - Pazarlık 31/ 3/ 941 Paz:ırtesı günü saat. 10 da Kabataşta Levazım ve 
renllk ve fundalık ve 7000 dönümlük Mübayaat şubesindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. 
bir kısmı ormanlık ve bakiye kısmının 1 3 - Şartname sözü geçen .§'Ubede parasu: görüleblllr. 
yansı Azmaklık ve kumluk y:ı.ıısı da 4 - Istcklllerln pazarlık lçln tayin oluna.'l gün ve saatte teklif edecek-
çayırlığı ihtiva etmektedir. Çayır olan !eri fly-ıt üzerinden %7.5 güvenme parasiyle birllkte mezkur komisyon• 
kısım düz bir mevkide olup hayvsn müracaatıan. (2335) 
otlaklyesl olamk kullanılabilece~i giM 
çok münblt olması dolayıslle her nevi 
zlraate elverlşlldir. Ormanlık kısmı Matbuat Umum Müdürlüiünden. : 
akça, Dışbudalı. ve Meşe a~o.ç.larile 20/3/ 941 tarihinde eksiltmesi yapıl:ıcağı evvelce llan edilen ıLa Turqulıt 

1 

kaplı olup odunundan büyük bir isU- Contemporalne. in tab lfl. talip zuhur etmedlRlnden, eksiltme a~ğıc!ntl 
fade tl'mln l!dlleblllr. Mer'n:un orta şartlarla 31/ 3/ 941 tarihine mfu':ıdlt Pazartesi gününe tallk edilmLşUr. 
cihetinde kapaklı adında büyücek bir ı - La Turqule Contemporalne adlı kitabın tabı işi açık eksiltmeye 

1 göl mevcut olup ayrıca blr de azmak kcnmuştur. 
vardır. Umumiyet itibarile hayvnrı ye- 2 - Tabı kısmı asgıırl ylrml beş. azami otuz forma ve klişe kısmı da 
tlştlrmeğe birinci derecede eıver!~lı asgari 50, fızami 60 bin s:ıntlmetre tahmin edllen bu kitap 5,000 nüsha ola
olduğu gibi hüdayl nabit yeti.şen otun- caktır. 
dan !azlasile istifade temin edilmek- 3 - Tabı kısmının beher formasının 40 lira ve klişe kısmının b>?her 
tedir. Muh:ımmen kıymeti: Tamamı snntJmetr.!sınln iki kuruı Jtlbarlle tahmini bedell c2400• muvakkat temino.tl 
50,000 liradır. Tarla ve mer'anın umu-· 1118011 liradır. • 
mi evsafı: Ka~gı çiftliği na.mile maru: 4 - Ekslltme 31/3/ 941 t:ı.rthlne müsadlf Paznrtcsı günü saat 15 te An
olan bu mer·a ve tarl:ı. kısmında 3.!~ karada Başveklilet Matbuat umum müdürlüAü Satınalma komisyonunda 
nevi 2.000,000 ı:Uo ot istihsal edilmek- yapılacaktır. _ 
te olup sahile kıı.dar uzanan 'Jı:ı arazı- 5 - Şartnameler Ankarada B~vekalet Matbuat umum müdürluğü eT
nln mnhsulMı deniz yolu Ue de ihraç rak ve muamel!\t müdürlüğünden, Istanbulda Matbuat bürosundan parasız 
edilebilmekte olup içinde bulunan çit- olarak alınır. 
llk binası satısa dahil değildir Sat~ 6 - Tallplerln tekllf mektuplnnnı şartnamede ve 2490 sayılı kanunda 
peşin para ile olup satışa iştirak ooe- yazılı vesaikle beraber 31/3/941 Pazartesi günü saat 14 e kadar Ankar.ıda 
celderln muhammen kıymetlerin hıs- B~ş\· tk5.let Matbuat umum müdürlüğü ~atınalma komisyonu relsllğıne 
se itibarile % yedi buçuğu nisbetlnda tevdi etmeleri vey:ı. taahhütlü mektupla gondermelerl. (1664} (2272) 

1 

v 
OPERA 

arnah 
TÖR CROU>G 

1 pey akçası vermeleri veya milli bir !!l••••••• ..... lllllllll!!••~~l'!!lll!!l!l!!ll!fl!!'l!!!••••ll! 
leri icap eder. Birinci açık arttırma: 1 

Böbrek, 

' ! bankadan temınat mektubu getirme· DAKT.LQ ARANIYOR 1 
22/ 4/ 94J. tarlhıne rastlayan salı ~ünü İthalat ve İhracat Birlikleri için müsabaka ile bir Daktilo alına-

mesane, idrar ve saat 9 din 11 rP. kadar Biga icra dal- caktır. verilecek ma:ı.ş miktarı göstereceği kabiliyete göre Azami 70.-
1 

1 
tenasül y allan hastalıktan resinde yapılacak birinci açık arttır- 1 liraya kadardır. Lisan bilenler tercih edllecektlr. Galata Ömer Ablt 

ma sonunda \!.lyri menkuller muham- Hanında üçüncü katta BlrUkler Umumi kAtlpUğlne bir mektupla mü-
mütehassısı men kıymetler! hisse itlbarııe % 75 şl- racaat edilmesi. 

- ni bulduğu takdirde ihale edilecek ve •liiiiiiiııiiiiiiiiiiı••••••••••••••••••••• İş Bankası karşı- aksi halde satış ikinci arttırmaya ta-Beyoğlu, 

sında. E D'p!orralı Serbest Eczacılara mir Nevruz sokağı, ! liken 10 gün temdld edllecektlr. !kinci •••• 
ya aprt. No. 2. açık arttırma: 2/ 5/941 tarlhlne rast- Türkiye Eezacllan CeıiiJyetlnden: 

Tel. 42203 la.yan cuma günü saat 9 dan 11 re ka- Taşrada ve istanbulda zuhur eden müdilril mea·uı ihtlya.çls.rını 
PanaJ 

-- - - -- -----

iuRısiNi ·aiuı is BAMKAsıNoA 
IKRAMİYEL.l 0 .. HESAP" AÇAR 

dar yine dairede icra kılınacak ıklncl karşılamak üzere Diplomalı serbest Eczacılardan vazife kabul et.ıneit 
açık arttırma sonunda gayri menku1-

1 
lsteyenlerin acele cemiyet merkez! olan Küçük Kınacıyan hanındaki 

!er en fazl!\ arttırana ihale edil~.·eı:- erine müracaatları. 
tir. 2004 sayılı İcra ve İflas knnunu ile llİııiiıiiiilıiiiiiiiiiiiiiiii•••••••••••••••••• .. 
mezkiir kanunun bazı maddelerini ta-
dil eden 3890 rnyılı kanunun 126 cı • • 
maddesı mucıbınce ipotek sahibı a1:ı.- Usküdar - Kadıköy ve Havalisi 
caklıl:ı.rla diğer allkadaranın gay!"I A. ş· k • d 
menkul üzer1ı.1ek1 hakıannı bu;)usue Halk Tramvayları T. ır etın en: 
faiz ve masrafa dair olan iddialarını Şirketimize muttozl aşağıda yazılı malzeme açık eblltmeye 
evrakı müsbetelerlle 15 gün tçindt: le- konulmustur: 
ıa dairesine b!ldlrmelerl aksi hald~ 
hakları tapu sicime sabit olmayan 400 M3 Sultançiftliği kumu 
nıacaklıl:ınn satış bedeli paylaşma- 125 M3 Balast (Kırma taı) 
"mdan hariç tutulacakları ve irtıf:ık 

haklan sahiplerinin iddlalannı d:ı ay- Münakasa 31/3/941 pazartesi günü saat H te Şlrlcetln Batlarbt.-
r.i müddet içinde blldlrmeler;l lüzumu şında kain merkezinde yapılacaktır. istekli müesseselerin tarlh1 ll1n-
daha fnzla izahat almak isteyenlerin dan itibaren tatil günleri müstesna olarak her gün saat 10 dan 18 7& 
1/4/941 tarihinden itibaren dal:ed~ kad&r Şiı:ket merkezinde Mağaza ve Levazım miidllrlııtüne mtlrac&ü-
asılı bulunacak açık arttırma şartna- le sartnamelerl örebllecekleri UAn olunur. 
meslle 941/453 sayılı dosyada mevcut •iiliilliiiiıilliimlllılllliiiliıiliiiiııiiiiiiıiiiııı••••••••••• 
kayıt ı:>meğl VP vaziyet zabıt varaka
sını görüp anlayacaklan ilan olunur. ZAYi ORDiNO Prof. Dr. 

399 Barname numarala 6/11 /940 K } C 
tarihinde gelen (B.B.C. 308330/1) ema enap 

' 211337 
Küçük taaaTrul hesaplaTI 

1941 ikramiye plani 
KE..ŞIDELER: 4 Şubat, 2 Mayıs, 

1 Ağuatoe, 3 lkincitqrin 
tarihlerinde yapılır. 

Adapazarı Sulh Hukuk Hakimliğinden : 
Adapazannın Çark suyunda boğularak üzerinde 362 Ura 20 kuruş zuhur 

eden ve Soğan pazarındaki zahireci dükkln!le evinde terekesi mahkı!me
m!zce tesblt edilen SelAnlğin Lankaza kazasından Mehmed oğlu Mustafa
nın vArlslerlnin üç ay ve alecaklıların bir ay zarfında mahkememize müra
ı:aatıan, aksi takdirde terekenin hazineye intikal edeceği ilAn olunur. 

BAHÇE, ORMAN ve 
SALON FİDANLARI Markala e§yalara ait Gümrük ordi· DolU Palu 2• Lamartln O&d. 1 

Tab1m. Telefon: 439a 
nosu zayi edilmiıtir. Y enieini çıkara- llııııl•••••••••••• 
cağımızdan hükmü olmadığı ilan 

(2340\ 

1941 ilJramiyeleri Fiyat Mürakabe Komisyonundan : 
l adet 2000 Llrahk 
3 .. 1000 .. 
2 .. 750 .. 
f .. 500 ., 
8 .. 250 

" 
" " 

100 .. 
80 50 " 

::: ZOCll.- Lir 
=30H- .. = 1500.- .. 
= 2008.- .. = 2000.- " = 3500.- .. 
= 4000.- " = 6000.-

59 No. ıu U§.n: 1 - Yerli mamvıatı olmıyan yünlü, pamuklu, ıpekll, ke
ten ve bllcümle mensucatla, yeril ipekli mensucatta, perakende Y~.zdelerl 
ı:r. sınıfa göre te.ı;blt edllmi§tlr. Bunlardan üçüncü sınıf Azami Yüzde 25, 
ikinci sınıf yüzde 35, ve blrlncl sınır yü~de 50 dlr . 

2 - Birinci ve ikinci sınıfa dahil olmak iddiasında bulunanlar vazlye~
lerlnl Flat mürakabe komisyanuna tasdik etthmek mecburiyetindedirler. 

3 - Şimdiye kadar yüzde 50 Ur He satı§ yapma salahiyetini o.lm~ olan 
t 1carethaneler de vazlyeterini tekrar komisyona tedkilt ve tasdik ettirecek

108 zo 
" " terdir. 

~-----------.) • - Bu i!1n 3f No. lu llAn yerine kaimdir. 
(23ü) 

Mevsim rnünasebetlle ucuz 
fidan edinmek isteyenler 
bunlan bahçemizde kolay
ca bulabilirler. 

ÇAM, PALMiYE 
vesatr seçme fidanlar 

Adres: P:ıngaıtı Flat garnjı ya
nında Yedlkuyular caddesi No. 6 ' ,, 
ZA Yl - Avukatlık ruhsatna· 

memi zayi ettim. Yenisini alacağım-
dan eıkiıinin hükmü yoktur. 

Avukat Salih Zeki 

olunur • • 
Tufiye halinde 

Kilimli Kömür Madenleri 
T. A. Ş. 

ZA Yl - Araç nüfus memurlu

ğundan aldığım nüfus tezkerem ile 
beraber Eminönü yabancı askerlik 
şubesinde mukayyet askerlik tezke
remi kaybettim, yenileriıni alacağım
dan eskilerinin hükmü yoktur. 

315 tevellütlü Araçlı Salih oğlu 
Said Bitik 

Dr. F ET H i 
LABORAnJV ARI 

Cenahpqa baataneai bakteri
yoloğu kan, idrar, balgam, 
mevadı gaita tahlilleri ve (id
raı vasıtasile gebeliğin ilk gün
lerinde katt teıhisi) yapılır. 
Beyoğlu: Taksime giderken 
Me§elil: eokağı Ferah apartı-

manı. Tel: 40534 


